
Nr zamówienia: RGS.6238.1.2016
Miechów-Charsznica, dnia  25.10.2016 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica”

nr ogłoszenia :   325507-2016; data zamieszczenia : 18.10.2016r.

Pyt.  1.   W  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  „Opis  przedmiotu  zamówienia”  w  Pkt.  III.3  Punkt
Selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  wyszczególnione  zostało  7  grup  odpadów
przewidzianych do osobnego odbierania.  W Załączniku nr 5 do SIWZ ‘Umowa” w Par. 17 [kary
umowne] w Pkt 2 Ppkt e) została opisana wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w
zaopatrzeniu  PSZOK w pojemniki  wymagane w SIWZ.  Pragę zauważyć,  że w SIWZ nie została
określona ilość oraz rodzaj pojemników, w które powinien zostać zaopatrzony PSZOK. W związku z
tym wnoszę o dookreślenie ilości oraz rodzajów (pojemniki lub kontenery oraz ich pojemności) w
które należy zaopatrzyć PSZOK w formacie: 
a) przeterminowane leki i chemikalia – np. 1 pojemnik 120l 
b) zużyte baterie i akumulatory – np. 1 pojemnik 240 l 
c) zużyty sprzęt elektroniczny … - np. 1 kontener KP34 

itd. 

Odp. 
Ad. 1.   Zamawiający uwzględnia wniosek w całości i wykreśla par. 17 pkt. 2 ppkt. e) projektu
umowy( zał nr 5 do SIWZ ). 

Pyt. 2.  W Załączniku nr 5 do SIWZ ‘Umowa” w Par. 6 [harmonogram] w Pkt 2 Zamawiający za-
warł zapis o tzw. trasówkach, w tym dniach i przybliżonych godzinach przejazdu przez poszczególne
nieruchomości, miejscach rozpoczęcia i zakończenia zbiórki. Pragę zauważyć, że zawsze miejscem
rozpoczęcia oraz zakończenia zbiórki będzie baza transportowo-magazynowa Wykonawcy, a trasa
faktycznie  zrealizowana przez pojazd danego dnia oraz kolejność w jakiej  będą obsługiwane  po-
szczególne posesje nie jest możliwa do przewidzenia przez Wykonawcę w momencie układania har-
monogramów. W związku z tym wnoszę o wykreślenie tego punktu z Umowy. 

Odp. 
Ad. 2.  Zamawiający uwzględnia wniosek w części  i zmienia treść par. 6 pkt. 2  projektu umo-
wy ( zał nr 5 do SIWZ ), który otrzymuje brzmienie : 
„2. Elementem Harmonogramu będą Zestawienia Trasowe (tzw. "trasówki")
zawierające dni  przejazdu przez poszczególne miejscowości  (  w tym ulice
w Miechowie-Charsznicy).”



Pyt. 3.  W Załączniku nr 5 do SIWZ ‘Umowa” w Par. 6 [harmonogram] w Pkt 4 widnieje zapis o za-
warciu informacji o utrudnieniach występujących na danym obszarze w harmonogramie odbioru od-
padów. Pragnę zauważyć, iż Wykonawca w momencie układania harmonogramów nie jest w stanie
przewidzieć utrudnień, które mogą wystąpić na danym obszarze. Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  który brzmi:  „Przedmiot  zamówienia  opisuje się  w sposób
jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,
uwzględniając  wszystkie  wymagania  i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”
uważam, iż to w gestii Zamawiającego pozostaje poinformowanie Wykonawcy o utrudnieniach, tak
aby Wykonawca mógł przekazać informacje mieszkańcom i znaleźć sposób aby zachować ciągłość
usługi odbierania odpadów. W związku z tym wnoszę o wykreślenie tego punktu z Umowy.

Odp. 
Ad. 3.  Zamawiający uwzględnia wniosek w całości i wykreśla  par. 6 pkt. 4  projektu umowy
( zał nr 5 do SIWZ ). 


