Łaziska Górne, dnia 09.04.2015 r.
Znak sprawy: ZP.271.5.2015-1

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- odpowiedzi na pytania
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska
Górne”, znak sprawy: ZP.271.5.2015, zadano pytania. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz
z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.
PYTANIA:
1. Wnioskujemy o podanie wyczerpującego katalogu kodu odpadów objętych przedmiotowym
zamówieniem, w oparciu o klasyfikację przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów. Zamawiający ograniczył się w specyfikacji
jedynie do określenia kategorii odpadów, bez szczegółowego określenia grup, podgrup i
rodzajów. Dane te są niezbędne do należytego sporządzenia oferty, a w szczególności do
wskazania w formularzu ofertowym (pkt 3) właściwych instalacji do których odpady (wg
poszczególnych kodów) będą kierowane.
Odpowiedź:
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów w ramach wymienionych w SIWZ frakcji zgodnie z art. 3
ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.
1399 z późn. zm.) określa interpretacja Ministra Środowiska znajdująca się na stronie
internetowej:
http://www.mos.gov.pl/artykul/4966_rejestr_dzialalnosci_regulowanej/18778_kody_odpadow
_komunalnych_podlegajace_wpisowi_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.html
2. W jaki sposób wykonawca będzie upoważniony do odbioru odpadów z ogrodzonych
nieruchomości, w szczególności w zabudowie jednorodzinnej, które są w posiadaniu
mieszkańców i ich nienaruszalność podlega ochronie prawnej. Niniejszy pytanie zadajemy w
związku z faktem, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia („OPZ”) zobowiązuje
przedsiębiorcę do odbioru odpadów z nieruchomości, a nie sprzed nieruchomości.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 4 Przedmiotu zamówienia: „Odbiór odpadów powinien być realizowany
bezpośrednio spod posesji, bez konieczności transportowania napełnionych pojemników przez
mieszkańców np. do drogi głównej lub utwardzonej.”
3. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do Informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnosimy o udostępnienie informacji, w ramach wyjaśnień,
o rzeczywistych ilościach poszczególnych odpadów, jakie zostały odebrane z terenu gminy
Łaziska Górne w roku 2013 i 2014. Bez znajomości tych danych liczbowych wycena
przedmiotu zamówienia jest nierealna, nawet posiłkując się prognozami wytwarzania odpadów
(nie są to ilości rzeczywiste) zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Odpowiedź:
Informacja ta każdorazowo jest udostępniana podmiotom, które składają wniosek zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do Informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r.,
poz. 782). W piśmie dotyczącym pytań z dnia 1 kwietnia 2015r. nie podano jakichkolwiek
danych (adres lub mail lub inny wskazany sposób), na który można by przekazać informację
w w/w trybie.
4. Zamawiający wskazał w OPZ, że wykonawca będzie dostarczał mieszkańcom na indywidualne
zgłoszenie dodatkowe ilości worków wg potrzeb. Zapis ten jest nieostry w zakresie sposobu
zgłaszania i sposobu dostarczania worków mieszkańcom. Zamawiający także nie określił
Str.1/3

szacunkowej lub maksymalnej ilości worków jakie wykonawca powinien zabezpieczyć w
trakcie trwania umowy. Prosimy zatem o doprecyzowanie wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza każdą formę zgłoszenia (np. telefonicznie, mailowo, pisemnie).
Sposób dostarczenia worków pozostaje w gestii Wykonawcy.
Ilości worków, jakie Wykonawca powinien zabezpieczyć regulują zapisy pkt 2 Przedmiotu
zamówienia.
5. W punkcie 4 OPZ Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do sposobu
organizowania selektywnego zbierania odpadów, punktów gromadzenia odpadów, liczby
pojemników, liczby worków. W jaki sposób i w oparciu o jakie składniki cenotwórcze, wobec
braku zamówień uzupełniających, Zamawiający zamierza zmienić wynagrodzenie należne
wykonawcy, jeżeli zmiana realizacji umowy wpłynie na zwiększenie kosztów wykonania
usługi?
W naszym przekonaniu powyższy zapis jest sprzeczny z art. 29 ustawy Prawo zamówień
publicznych, który nakazuje Zamawiającemu opisać przedmiot zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzanie oferty. Wnioskujemy o stosowną modyfikację zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający dołożył wszelkiej staranności w opisie przedmiotu zamówienia – sporządził
harmonogram z podaniem konkretnej liczby punktów gromadzenia odpadów, liczby
pojemników, liczby worków, częstotliwości odbioru tak, aby Wykonawca mógł jednoznacznie
skalkulować ofertę. Zapis ten dotyczy wyłącznie nieprzewidzianych na etapie sporządzenia
opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego sytuacji, głównie wynikających ze zmian
niezależnych od Zamawiającego np. zmiany przepisów prawa.
Elementy wymienione w punkcie 4 OPZ zostały uwzględnione w warunkach zmiany umowy
określonych w § 12 wzoru umowy.
6. W związku z obowiązkiem prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zwracamy się z wnioskiem o:
 podanie ilości i pojemności pojemników i kontenerów w jakie należy zaopatrzyć punkt,
względnie podanie szacunkowej ilości odpadów,
 informację kto jest zobowiązany do zapewnienia pracownika obsługującego punkt,
 wskazanie zakresu odpowiedzialności wykonawcy, który musi zapewnić bezpieczeństwo
osobom przebywającym na terenie punktu,
 wyjaśnienie, czy pracownik, czy tez mieszkaniec będzie zobowiązany osobiście do
umieszczania odpadów w odpowiednich kontenerach w szczególności odpadów remontowo
budowlanych i wielkogabarytowych,
 wskazanie w jaki sposób wykonawca ma zapewnić dozorowanie punktu poza godzinami jego
funkcjonowania.
Odpowiedź:
Odpowiedzialnym za prowadzenie i zorganizowanie pracy PSZOK zgodnie z pkt 5 Przedmiotu
zamówienia jest Wykonawca. Zasady wyposażenia punktu w pojemniki zostały opisane w pkt
5.1 Przedmiotu zamówienia. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do
częstotliwości ich odbierania tak, aby nie dopuścić do przepełnienia się pojemników
i kontenerów zgodnie z pkt 5.4 Przedmiotu zamówienia.
Zorganizowanie i prowadzenie punktu jest obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z pkt 5
Przedmiotu zamówienia, zatem obejmuje również zapewnienie pracownika/pracowników.
Wykonawca w całości odpowiada za bezpieczeństwo na terenie punktu.
Odpady w kontenerach umieszcza pracownik Wykonawcy.
Zamawiający nie wskazuje konkretnego sposobu dozorowania PSZOK poza godzinami pracy.
7. Prosimy o wskazanie maksymalnej ilości zbiórek odpadów wielkogabarytowych w okresie
trwania umowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 6 Przedmiotu zamówienia.
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8. Zgodnie z pkt. 13 OPZ wykonawca zobowiązany jest do zbierania odpadów leżących luzem
obok zapełnionych pojemników, kontenerów na terenie Gminy łaziska Górne oraz do
doprowadzenia do porządku terenów przyległych. Prosimy zatem o dookreślenie pojęcia
„teren przyległy” lub wskazanie maksymalnej odległości od pojemnika, kontenera w promieniu
której wykonawca będzie musiał uporządkować teren.
Odpowiedź:
Celem tego zapisu jest, aby Wykonawca odebrał wszystkie odpady również te, które wypadły
lub pozostają obok pojemników w obrębie punktu gromadzenia odpadów.
9. Jednym z wymogów jest kontrola obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. Prosimy o podanie kryterium wg. którego
wykonawca będzie oceniał, czy dany mieszkaniec dochował obowiązku selektywnej zbiórki
odpadów.
Odpowiedź:
Zgodnie z Art. 9f. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r.
poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający
odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym
gminę.
10. a) Prosimy o wskazanie jednoznacznej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w
zabudowie wielorodzinnej (pkt 19.13 OPZ).
Odpowiedź:
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej określa załącznik
„harmonogram odbioru odpadów – zabudowa wielorodzinna”.
b) Uważamy, iż zmiana SIWZ, w szczególności poprzez jej uzupełnienie o informacje w
powyżej wskazanym zakresie, jest zasadna i konieczna. Wykonawca, dokładając nawet
najwyższej staranności, z uwagi na okoliczności przyszłe i nieznane, nie jest w stanie
prawidłowo oszacować ceny oferowanej bez podstawowych informacji i jednoznacznego opisu
przedmiotu zamówienia. Specyfikacja w postepowaniu tworzona jest przez Zamawiającego po
to, aby otrzymał w wyniku zamówienia dobro lub usługę, które odpowiadać będą ściśle jego
potrzebom. Specyfikacja powinna być na tyle precyzyjna i czytelna, by wykonawca nie miał
problemów z jej zrozumieniem (tak np. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 29 sierpnia
2008r., sygn. akt KIO/UZP 844/08).
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na dyspozycję (obowiązek) wynikającą z art. 38 ust 6
względnie z art. 12a ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z dokonywaniem
zmian w przedmiocie zamówienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ.
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