
 

 

 

GNiZP.271.1-2.2013       Sobótka, dnia 29.04.2013 r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
ZAINTERESOWANYCH 

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
    

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Świadczenie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych w Gminie Sobótka oraz ich zagospodarowaniem” 

 

  

 Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm. zwanej dalej Ustawą), Zamawiający – 

Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka przedstawia treść pytań do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w dalszej części zwanej SIWZ) jakie wpłynęły w dniu 

23.04.2013 r. oraz udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iŜ koszty zakupu naklejek identyfikujących daną nieruchomość 
poniesie Wykonawca. Wykonawca powinien posiadać czytniki kodów kreskowych, dzięki 

którym sczyta kod kreskowy i wprowadzi informację o rodzaju frakcji odpadów odebranych z 

nieruchomości. Bazę danych nieruchomości, na których selektywnie zbierane są odpady, 

prowadził będzie Wykonawca, zaś Zamawiający będzie prowadził rozszerzoną bazę danych 

zawierającą m.in. dane osobowe właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać kody kreskowe na podstawie załącznika nr 1 do umowy, kod kreskowy powinien 

zawierać  miejscowość, ulicę i nr domu lub działki. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pytanie 2 

 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający błędnie podał liczbę – 164- pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w 

systemie zbiorowym. W dniu 26.04.2013 r. Zamawiający umieścił zmodyfikowany SIWZ 

oraz wyjaśnienia do SIWZ, w których wyjaśnił, Ŝe Wykonawca ma ustawić 11 zestawów 

pojemników do selektywnej zbiórki, a więc 44 pojemniki. Natomiast na stronie 7 SIWZ 

Zamawiający wymienia liczbę pojemników, które Wykonawca będzie utrzymywał w czasie 

obowiązywania umowy. Pojemniki te są własnością Zamawiającego. 

Pytanie 3: 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający zmienia podstawę prawną zapisu na stronie 12 dotyczącego ilościowej i 

jakościowej ewidencji odpadów na proponowany przez Wykonawcę. 
Pytanie 4: 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający zapis ten wstawił w całości z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykaz osób ma dotyczyć 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie wymienionym w 



 

 

5.1.3.2. Wykonawca ma dysponować „odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym 

następującym personelem kluczowym:  

a) minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie 

średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na 

stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz 

nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, 

b) minimum 7 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio 

przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, 

ładowacze)” 

 

Pytanie 5: 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający przewiduje znaczący wzrost ilość odpadów komunalnych zmieszanych 

zbieranych 

z terenu gminy Sobótka. Z danych sprawozdawczych przedsiębiorstw zajmujących się 
wywozem odpadów stałych na terenie gminy, wynika, Ŝe ok. 25% nieruchomości nie posiada 

umów na odbieranie odpadów. Z kolei ok. 50% gospodarstw domowych umowy na odbiór 

odpadów ma podpisane na usługę świadczoną raz w miesiącu. Ilość odpadów została 

oszacowana na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach będących w posiadaniu 

Zamawiającego, ilość osób zamieszkujących gminę oraz współczynników nagromadzenia 

odpadów określonych w KPGO 2014. 

 

Pytanie 6: 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, iŜ podstawione pojemniki pozostają własnością Wykonawcy i nie 

przechodzą na własność Zamawiającego. 

 

Pytanie 7: 



 

 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający zmienia zapis na „Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy 

cenotwórcze takie jak ewentualne opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.  

Wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia naleŜy uwzględnić przy kalkulacji cen 

jednostkowych. W cenie naleŜy uwzględnić okres realizacji inwestycji. 

Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie wykonywania zadania odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. Zalecane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie 

realizacji zamówienia, jako czynność pomocniczą przy przygotowaniu oferty.” 

 

Pytanie 8: 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu. SIWZ szczegółowo opisuje przedmiot 

zamówienia, dlatego wykonywanie usług zgodnie z zapisami tam zawartymi, a takŜe 

obowiązującymi przepisami prawa jest jedynie słuszne. 

Pytanie 9: 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający myślał tu o m.in. o następujących przypadkach: 

− podpalenie pojemników na odpady i konieczności podstawienia nowego pojemnika w 

to miejsce, 

− zagnieŜdŜenie się insektów w pojemnikach, które będzie trzeba wyczyścić w pilnym 

trybie lub wymienić na nowe, 

− w przypadku imprez masowych kontrolowanie przepełnianie się pojemników 

przeznaczonych do zbiorowej segregacji odpadów. 

Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie wymienić całego katalogu przypadków, 

dlatego uŜył zapisu ogólnego. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Pigóra, Tel. 71-335-12-52, Jakub Zawada, Tel. 71-335-12-38 


