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WARUNKOW ZAMOWIENIA

Odpowiedź na pytania zadane plzez Wykonawców do postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie

odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkaĘch, położonych na

terenie gminy Zap olice. ".

Na podstawie ar1" 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U, z 2015 poz" 2164 zę zm.), v,ryjaśniam oraz udzięlam odpowiedzi na

zadane przęz Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest

cytowana.

Pvtania Wykonawcy z dnia -ł maia 20l7 r. (Pvtania nr 1):

Pytanie 1. Załącznik nr 2 - Wykaz pojemników/worków

Proszę o doprecyzowanie co aznacza sformułowanie, ze ,,Wykonawca ma obowiązek

zŃezpieczyć w celu udostępnienia właścicięlom nieruchomości moźliwości zaopatrzenia

nieruchomości w pojemniki na odpady niesegregowanę oTaz na popiół, w tym również

pojemniki dla Społdzielni Mieszkaniowej w Zapolicach"?

Czy Wykonawca powinien dysponować pojemnikami do sprzedaży, czy też pojemniki te

będą wydz ierżawiane mieszkańcom?

Odpow ied ź Zamaw iaj ą cego :

Zamawtający wyjaśnia, że zgodnie,z treścią zaŁączntka nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu

zamówięnia (str, 8), Wykonawca udostępni właścicielom nieruchomości pojemniki, o których

mowa powyżej na podstawię zawieranych z właścicielami nieruchomości umów najmu,

najmu połączonego w wykupem lub innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia

przez Gminę ztego ty,tułu jakichkolwiek kosztów. Zamawiający nie na:zuca zatęm formy,

w j akiej ma nastąpić przedmiotowe udostępnienie poj emników.
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Pytanie 2. Umowa - załącznik nr 8 do SIWZ

W § 3 ust. 1 Umov,y Zamawiąący wskazuje, iZ Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia

wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia

14 grudnia 2016 r, w sprawie poziomów recykiingu. przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U.2016.2167).

Proszę o wskazanie, na podstawie którego wzort1 wskazanego w Rozporządzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

(Dz. U. ż016.2167),należy v,ryllczac osiągnięty (wymagany) poziom recyklingu.

Odp owied ź Zamaw iającego :

Zamawnjący wyjaśnla, że przedmiotowy wzór określony został w § 3 ust. 1 pkt 1

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r" w sprawie poziomów

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz, 2167):

,,MWpmts: Lm X MW6U5 X lJmp.t.".

Z poważaniem
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