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Uczestnicy

post~powania

o udzielenie zamowienia

Dotyezv:
przetargu nieograniezonego : "Odbi6r
transport odpad6w komunalnyeh
z nieruehomosei zamieszkalyeh i niezamieszkalyeh z terenu Gminy Krzeszyee od dnia
01.07.2017r. do dnia 30.06.2019r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Zamawiaj!)cy dzialaj!)c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wieil publicznych (lekst jedn .:Dz. U. z 201 5 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie
wplynyly w dniu 22 maja 2017 roku, w stosunku do tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia w przedmiotowym postypowaniu przetargowym.

Pytania z 22 maja 2017r.
PYTANIE 1
Przedmiot zam6wi enia opisany na stronie 1 SIWZjest inny anizeli opisany w pkt.III.1 SIWZ, gdzie
slowo : "transport" zasl!)piono slowem "zagospodarowanie".
Prosimy 0 wyjasnienie tej rozbieznosci. Wydaj<; siy, ze faktycznie przedmiotem zam6wieniaj est
odbi6r i transport odpad6w komunalnych .

ODPOWIEDZ:
Na stronie 1 SIWZjest inny anizeli op isany w pkt. III. 1 SIWZ, znajduje siy bl!)d pisarki, zamawiaj!!cy
wprowadzil poprawk<; w tym punkcie. Punkt III. 1 SIWZ otrzyma brzmienie
"Przedmi6tem zamowlerua S!) usrugi od bioru i transportu odpad6w komunalnych
z nieruch1mosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy Krzeszyce".

PYTANIE2
JezeJi p edmiotem zam6wienia jest od bi6r i transport odpad6w komunalnych, to wnosimy
o wykreslenie wszystkich zapis6w dotycz!)cych zagospodarowania odpad6 w, a w szczeg61nosci ppkt
10, 15, 16, 17 Opisu przedmiotu zam6wienia (RozdziaillI pkt 1), a tak:i:e zapis6w we Wzorze umowy
, a w szczeg61nosci § 6 us!. 1 pkt 10 i 11 i § us!. 1 i 3.

ODPOWIEDZ
Zamawiaj~

y okreslil kryteria maj~c na uwadze uzyskanie odpowiednich odzysk6w przez Gminy
Krzeszyce j naleiyte wykonanie umowy.
Zostaj~ '1kreslone zapisy w opisie przedmiotu zam6wienia dotycz~cych zagospodarowania
odpad6w, ~ w szczeg61nosci ppkt 10, 16, 17 Opisu przedmiotu zam6wienia (RozdziallII pkt I),
a takZe zapis6w we Wzorze umowy, a w szczeg61nosci § 6 ust. I pkt 10 i II i § ust. I i 3.
Natomiast ppkt 15 w rozdziale 1I! pkt I otrzymuj" brzmienie "transport od pad6w zebranych selektywnie,
mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych do ww. instalacji".
Nowy ppkt. 16 otrzymuje brzmienie ,, 16) Wykonawca rna obowi~zek skladae Zamawiaj~cemu
p61roczne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i por~dku
w gminach".
PYTANIE3
Zamawiajljcy zamierza przekazae szczeg610wy wykaz nieruchomo sc i, z kt6rych odbierane bydlj
odpad y komunalne, do dnia 19 czerwca 2017 r., wybranemu wykonawcy.
Powyzsze zapisy slj sprzeczne z trescilj art. 29 ust. Ii 2 Prawa zam6wieli publicznych, utrudniaj~c
uczciwlj konkurencjy i preferuj~ dotychczasowego wykonawcy. Takie sporzljdzanie opisu
prze3dmiotu zam6wienia stanowi rai:ljce naruszenie dyspozycji art. 29 ust. I Pzp., zgodnie z kt6rym
przedmiot zam6wienia opisuje siy w spos6b jednomaczny i wyczerpujljcy uwzglydniajljc wszystkie
wymagania i okolicznosci mogljce miee wpJ:yw na spo~dzanie oferty.
Z tych wzglyd6w wnosimy 0 przekazanie szczeg6lowego wykazu nieruchomosci z podaniem
wielkosci i ilosci pojemnik6w przewidzianych dla tych nieruchomosci.
ODPOWIEDZ
Zamawiajljcy wskazuje, ie szacunkowa ilose i wielkose pojemnik6w zostala pod ana w Rozdziale III
pkt. 4 ppkt. 9.
Zamawiaj~cy ustalajljc termin 19.06.2017r. mial na wzglydzie tylko i wylljcznie dobro mieszkaIic6w
Gminy Krzeszyce,
Wykaz miejscowosci z ilosciq nieruchomosci zarnieszkalych wraz z przewidzianq ilosciq i
rozmiarem pojemnik6w na dzien 22.05.17:
Brzozowa: 4 x 2401 21 x 1201
Brzoz6wka: 2 x 2401, 4 x 1201
Ieziorki : 2 x 2401 2 x 1201
Czart6w: 3 x 2401 16 x 1201
Dybokierz: ' 3 x 2401 12 x 1201
Dzieriqma: 8 x 2401 20 x 1201
Karkosz6w: 7 x 2401 16 x 1201
Kolczyn: lOx 240J 110 x 1201
Krasnolyg: 4 x 2401 25 x 120J
Krepiny: 12 x 240J 45 x 120J

Krzern6w: 4 x 2401 19 x 1201
Krzeszyce 46 x 2401 389 x 1201
L¥6w: 8 . 1201
Lukornin: 5 x 2401 18 x 1201
Malta: 8 x 2401 34x 1201
Marianki: D x 2401 11 x 1201
Maszk6w: 3 x 2401 30 x 1201
Muszkowo: 16 x 2401 65 x 1201
Piskorzno: 3 x 2401 14 x 1201
Przernyslaw: 13 x 2401 58 x 1201
Rudna: 3 l\ 2401 23 x 1201
Rudnica: 4! x 2401 21 x 1201
Studzionka: 5 x 2401 24 x 1201
Swiytojansko: 4 x 2401 18 x 1201
Zaszczytowo: 6 x 2401 24 x 1201

PYTANIE4
Zgodnie 21 ppktlb opisu przedrniotu zam6wienia (dalej OPZ) wykonawca rna odbierac odpady
kornunalne grornadzone w spos6 b selektywny w pojernnikach z zabudowy wielorodzinnej , szk61
duzych sklep6w i crnentarzy.
Wnosirny

wskazanie tych rniej sc, gdyz z przyczyn opisanych w pyt. 3 brak tych danych stanowi
niedozwo1on~ preferencjy dotychczasowego wykonawcy.
0

ODPOWIEDZ
Zarnawiajllcy w Rozdziale II! (Przedmiot zam6wienia) pkt. 3 i 4 przedstawil dane (charakterystyka
Grniny) pozwalajllce oszacowac wartosc oferty. Ponadto w pkt. 4 podal informacjy 0 ilosci zebranych
odpad6w kornunalnych 2013-2016, W pkt. 4 (Opis przedrniotu zamowienia) ppkt.9 zarnawiaj~cy
podal szacunkowlj liczby pojcrnnik6w i work6w do gromadzenia odpad6w.
Zamawiajljcy oczekuje od Wykonawcy zapewnienia niezbydnej ilosci pojernnik6w i work6w
dla funkCjr nOWania systernu,
Zamawiaj ~cy informuj e, ie na terenie Gminy Krzeszyce znajduje siy 6 wsp61not mieszkaniowych,
4 cmenthrze komunalne (Muszkowo, Kolczyn, Rudnica i Studzionka) oraz crnentarz parafialny
(Krzeszyce), 2 szkoly (Krzeszyce i Kolczyn) duze sklepy oraz zaklady produkcyjne znajduj~ siy w
miejSCOr OSCi Krzeszyce.

PYTANI 5
zamawiaj~cy

w pkt 4 przedmiotu zam6wienia me wskazujy ilosci nastypuj'lcych odpad6w
zebranyc w latach 2013 - 2016
• odpady kuchenne ulegaj'lce biodegradacji (200108)
•

eble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07)

• odpady budowlane i rozbi6rkowe (17 01 02, 17 01 03)
• zuZyte opony (16 0103)
odpady zielone (20 02 01)
akumulatory i bateric (20 0133,200134)
przetenninowane leki i opakowania po lekach (200131,200132)
i innych wskazanych w pkt 4 ppkt 3 OPZ
z przyczyn opisanych w pyt. Nr 3 wnosimy 0 wskazanie tych ilosci, gdyt Zamawiaj'lcy dysponuje
wiedZi) w tym zakresie, poniewaz dotychczasowy wykonawca zobowi'lzany jest do skladania
,,, I h sprawozd'
w,aSClWYC
an.
ODPOWIEDZ

Zmawiajqcy przekazuje informacjy dotyczqc'l zebranych frakcji pozostalych odpad6w w latach
2013-2016:
2013
20 01 01 apier i tektura
0,3 Mg
200201 Odpady ulegajqce biodegradacji
82,3 Mg
2003 070dpady wielkogabarytowe 3,3Mg
1701 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia!6w ceramicznych i
element6w wyposazenia inne nit wymienione w 17 01 06 1,4 Mg
2014
2001 OJ
Papier i tektura
0,3 Mg
200201
Odpady ulegajllce biodegradacji
35,5Mg
200307
Odpady wielkogabarytowe 13 ,3Mg
1701 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiat6w
ceramicznych i element6w wyposaZenia inne nit wymienione w 1701 06
5,IMg
2001 080dpady kuchennc ulegajqce biodegradacji
1,2Mg
200135' Zuzyte urzlldzenia elektryczne i elektroniczne inne nit wymienione w 20 0121 i 20 01
23 zawieraj'lce nicbezpieczne sk!adniki
O,7Mg
20 01 36 Zutyte urzlldzenia elektryczne i elektroniczne inne nit wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 2001 35
O,lMg
2015
200261
Odpady ulegajllce biodegradacji
61,5Mg
2003 97
Odpady wic1kogabarytowe 24,3Mg
1701 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia!6w
ceramicznych i element6w wyposazenia inne niz wymienione w 1701 06 3,OMg
20
08 Odpady kuchenne ulegaj,!ce biodegradacji 4,4Mg
2001 35* ZuZyte urz'ldzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 200121 i

I

PI

20 1 23
200 36
20 0123
16 oj 03
2016
20020
200307
1701 07

2001 0'8
200135*
2001 36
1601 03

zawieraj,!ce niebezpieczne skladniki
3,6Mg
Zuiyte urz,!dzenia elektryczne i elektroni czne inne nii wymienione w 20 0121,
i 2001 35
1,5Mg
Zuzyte opony 6,3Mg

Odpady ulegaj,!ce biodegradacji
78,68Mg
Odpady wielkogabarytowe 48,73Mg
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych material6w
ceramicmych i element6w wyposaienia inne nii wymienione w 1701 06
6,56Mg
Odpady kuchenne ulegaj'lce biodegradacji 3,34Mg
Zuiyte urzqdzenia el ektryczne i elektroniczne inne nii wymienione w 200121 i 20
0123 zawierajqce niebezpieczne skladniki
3,64Mg
Zuiyte urzqdzenia elektrycme i elektroniczne inne nii wymienione w 200121 ,
20 012 3 i 2001 3S
2,23SMg
Zuzyte opony 7,SMg

PYTANIE 6

W mysl J Pkt 2 OPZ wykonawca bydzie zobowi 'lzany do wyposazenia w poj emniki TP do zbierani
odpad6v.
Zgodnie z treSciq ppkt 9 OPZ Zamawiaj,!cy przewiduje 2 pojemniki KP 7 przeznaczonych do
wyposazenia TP
Wnosimy 0 podanie dokladnej informacji ilosci zebranych w TP w latach 2013-2016:
odpady selektywne: papier, szklo, tworzywa sztuczne, metale i opakowania, wielomaterialowe
( IS 0101,2001 OI , IS 01 OS , IS 01 07,200102);
- zuzyte opony (16 01 03);
- akumulatory i baterie (20 01 33,2001 34);
- przeterminowane leki i opakowania po lekach (2001 31,200132);
chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki,
po chemikaliach(20 0127,2001 13);

oleje

odpadowe,

itp.,

opakowania

- odpady zielone (20 02 0 I);
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07) ;
- tekstyla (20 0 I II)
- odpady budowlane i rozbi6rkowe
01 03,170107,170202)

0

bryle nie wiykszej niz 40/S0/S0 cm (17 0 I 01, 17 01 02, 17

ODPOWIEDZ

Odpady zebrane w TP w latach 2013-2016 przedstawiajq siy nastypujqCo:

I

2001 3S*Zuiyte urzqdzenia elektrycme i elektroniczne inne nii wymienione w 200121 i 20

o I 23 zawieraj,!ce niebezpieczne sk/adniki

1,015 Mg

200136 Zuzyte urz,!dzenia elektryczne i elektroniczne inne nit wymienione w 20 0121,20
01 23 i 20 01 35 0,8Mg
170'1 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia/6w
ceramicznyeh i element6w WYPosaZenia inne nit wymienione w 17 01 06
14,66Mg
16 0 I 03

ZuZyte opony 1,00 Mg

150102 Opakowania z tworzyw sztueznych 0,4Mg
Wymienione w pytaniu pojemniki KP 7 maja s/uZyc do odpadow budowlanyeh i rozbi6rkowyeh
bryle nie wi~kszej nit 40/50/50 em (17 0101,170102,1701 07, 03, 1701 17 02 02).

0

PYTANIE 7
Zamawiaj~ey

w ppkt 25 OPZ przewiduje, ze Vv)'konawea zobowi<fZany b~dzie do przedkladania
Zamawiaj~eemu informaeji dotyez~cej monitorowania obowi<fZku ei~eego na w/aseicielach
nieruchomosci w zakresie selektywnego zbierania odpad6w komunalnych.
Prosimy 0 wskazanie formy i cz~stotliwosc takiej informaeji.

ODPOWIEDZ

Zmawiaj,!cy rna bye informowany niezw/ocznie 0 wszelkich nieprawidlowosciaeh, zwi~zanyeh
z selektywnym zbieraniem odpad6w komunalnych. W postaci informacji mailowej lub
telefonicznej uzupe/nionej 0 zdj~eie lub 0 inna form~ dokonuj,!c~ zaistnia/,! sytuacj~.
PYTANIE 8

Zgodnie z ppkt 27 OPZ wykonawca zobowi<fZany
wlascicieli nieruchomosci.
Prosimy

0

b~dzie

do dystrybueji harmonogram6w wsr6d

podanie sposobu dystrybucji harmonogram6w

ODPOWIEDZ

Wykonawca sam wybierze formy dystrybucji harmonogram6w.

PYTANIE 9

W mysl pkt. 6 4 OPZ wykonawca bydzie zobowi<fZany do informowania mieszkaitc6w
o terminach odbioru odpad6w oraz 0 zasadach zbi6rki mebli, odpad6w wielkogabarytowych,
odpad6w budowlanych i rozbi6rkowyeh poprzez dostarczenie ulotek, og/oszen. Wnosimy
o doprecyzowanie obowi~zk6w, gdyz zapisy w tym zakresie s~ bardzo og6lne.

ODPOWEIDZ

Wykonawca ma w spos6b skuteczny poinfonnowac mieszkanc6w Gminy Krzeszyce 0 ww.
zbi6rce odpad6w. Poprzez umieszczenie plakat6w na slupach czy tablicach ogloszeniowych oraz
ulotek (hJnnonogram6w) dostarczonych bezposrednio do mieszkancOw.

I

PYTANIE 10
Czy Wykpnawca ma odbiera6 odpady komunalne lez'fce obok pojemnikow, jezeli nie br;dzie to
wynikiem dzialania Wykonawcy?
Zapisy pkt. 6 ppkt 8 OPZ rue nak!adaj~ takiego obowi'lZku.

ODPOWIEDZ

Wykonawca odbiera od w!ascicieli rueruchomosci zamieszkalych i niezamieszka!ych kazd~ zebran~
ilosc odpad6w komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i por~dku
na terenie Gminy Krzeszyce, r6wniez gdy znajduj~ sir; obok poj emnika w innym worku lub kartonie.
Zamawiaj~cy uznaje, iz odpady lez'fce obok pojemnika Wykonawca winien upr~tn~c nawet
w przypadku jezeli ich rozsypywanie rue zostalo spowodowane przez Wykonawcy.

PYTANJE 11

Zgodnie z tres ci~ pkt. 6 ppkt 10 OPZ wykonawca zobowi'lZ"ny bydzie do utrzymania w ciqglej
czystoSc i jezdni
, i dojazd6w do posesji w czasie realizacji uslug odbioru i transportu odpad6w.
Prosimy 0 doprecyzowarue tych obowi'lZk6w, gdyz uslugi spr~taniajezdni 0 dojazd6w do posesji
rue s'f przedmiotem zam6wienia

ODPOWIEDZ

Wykonawca ma obowi'lZek utrzymywania w czystosci i porz~dku jezdru i dojazd6w do posesj i
w trakcie odbioru i transpo rtu odpad6w z rueruchomosci.

PYTANIE 12

W mysl rozdzialu VIII pkt 2.B lit a wykonawca powiruen spelnic wymagania dysponowania
osobami posiadaj~cymi doswiadczenie zawodowe oraz uprawnieniami budowlanymi niezbydnymi
do realizacji rob6t.

Prosimy 0 skreSlenie powyzszych zapisow, gdyz

wydaj~

siy one bezprzedmiotowe.

ODPOWn<:DZ

Zapis w Rozdziale VII pkt 2.B lit a otrzymuje brzmienie "Wykonawca dysponuje osobami
posiadaj~cfmi doswiadczerue zawodowe niezbydne do realizacji przedmiotu zam6wierua".

PYTANIE

Y

Z treSci § 9 ust. 1 Wzoru umowy, wynika, ze podstaw~ do wystawienia przez wykonawcr; faktury za
us!ugi bydzie stanowi! "piscmny nie stwierdz.aj~cy wad protok6! wykonania us!ug"

Czy Wykon~wca nie bc;dzie mog! wystawic faktury jezeli Zamawiaj,!cy wniesie uwagi do
wykonywanych uslug?
Kiedy Wykdnawca bc;dzie mog! wystawic fakturc; w przypadku wniesienia uwag przez
Zamawiaj ,!cbgo?
Czy powyzszy zap is nie jest bezprzedmiotowy skoro Zamawiaj ,!cym przysluguj<; prawo nalozenia kar
umownych.

ODPOWIEDZ
Podstaw,! do wystawienia przez wykonawc<; faktury za uslugi bc;d zie stanowil " pisernny nie
stwierdzaj,!cy wad protoko! wykonania us!ug", Wykonawca wystawi faktur<; po usuni<;ciu wad w
wykonaniu uslugi, kt6re zawarto jako uwagi w protokole.

PYTANIE14
W § 10 us!. 1 pkt I lit c), d) i e) Wzoru umowy Zamawiaj'lcy przewiduj<; na!ozenie odpowiednio kar
w wysokosci 200 zl, 400 zl, i 250 zl "netto".
Wnosimy 0 wyjasnienie tych zapisow, gdyz kary umowne nie podlegaj'l podatkowi VAT i nie s'l
powic;kszone 0 taki podatek.
ODPOWIEDZ
W § 10 us!. I pkt I lit c), d) i e) Wzoru umowy skreSlono slowo " netto".
PYTANIE 15
W § 10 us!. I pkt 3 Wzoru Umowy Zamawiaj'lcy przewiduj<; na!azenie kar umownych za
niedopelnienie zatrudnienia Pracownik6w swiadcz,!cych roboty budowlane.
Wnosimy 0 zrnian<; tego zapisu, gdyz jest on bezprzedmiotowy.

ODPOWIEDZ
W § 10 us!. I pkt 3 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie
"Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow swiadcz'lcych uslugi na podstawie
umowy 0 prac<; w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zap/aci Zamawiaj'lcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracc; ustalonego na podstawie
przepis6w 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac<; (obowi,!zuj'lcych w chwili stwierd zenia przez
Zamawiaj'lcego niedopelnienia przez Wykonawc<; wymogu zatrudniania Pracownikow na pod stawie
umowy 0 pracc; zatrudnionych przy realizacji zam6wienia w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy)
oraz liczby miesi<;cy w okresic realizacji umowy, w kt6rych niedope!niano przedmiotowego wymogu
- za kaZd'l osobC;".
PYTANIE 16
Zamawiaj,!cy w § 10 us!. 3 Wzoru umowy nie przewiduj<; udzialu przedstawiciela Wykonawcy w
procedurze stwierdzaj,!cej niewykonanie lub nienal ezyte wykonanie prac.
Wnosimy 0 podanie przyczyn, dla kt6rych zamawiaj,!cy zastrzega sobie jednostronne
udokumentowanie takich zdarzen, gdyz naszym zdaniem s'l 10 zapisy sp rzeczne z r6wnosci'l sIron w
\Uflowach.

ODPOWIEDZ
Zamawiaj<)cy infonnuje, iz notatki byd<) sporz<)dzane z udzialem przedstawiciela, w przypadkujego
nieobecn9sci jednostronnie.
PYTANIE 17
Wnosimy 0 wykreslenie zapis6w § 10 us!. 4 wzoru umowy, jezeli przedmiotem wnowy nie jest
7.agospodarowanie odpad6w.
ODPOWIEDZ
Zamawiaj<)c)' wykreSla zapi sy § 10 us!. 4 wzoru wnowy.
PYTANIE 18
Zgodnie z tresci<) § 10 us!. 6 wzoru wnowy zamawiaj<)cy przewiduje, ze poinfonnuje wykonawcy 0
wysokosci kary wraz z uzasadnieniem jej nalozenia nie p6in.iej niz w ci<)gu 30 dni od daty jej nalozenia.
W kontekscie tresci § 10 us!. 12 Wzoru Umowy oznacza to, ze zamawiaj<)cy moze potr<)cie nalozon<)
kare z wynagrodzenia wykonawcy, pomimo, iz Wykonawca nie byd zie mial wiedzy 0 nalozonej karze.
Wnosimy 0 zmiany tych zapis6w, gdyz w spos6b raZi)cy naru szaj<) ono prawo wykonawcy do
ewentualnej dbrony przed nalozon<) kar<).
Z tych wzglyd6w okreslenie "wci<)gu 30 dni" powinno otrzymac brzmienie ,,7 dni", poniewaZjest to
wystarczaj<)cy tennin do powiadomienia Wykonawcy 0 wysoko sci i przyczyn nalozenia kary.

ODPOWIEDZ
30 dni nie narusza prawa Wykonawcy do ewentualnej obrony przed nalozon<) kar<), gdyz zgodnie
z § 8 pkt 3. Strony ustalaj'l, ze platnose wynagrodzenia reali zowana bydzie w czysciach w okresach
miesiycznych. Wykonawca bydzie wystawial miesiyczne faktury w ci<)gu 5 dni po uplywie danego
miesi<)ca kalendarzowego. Zaplata za miesiyczne rozliczenie uslugi nasl<}pi w ci<)gu 60 dni od dnia
dostarczenia Zamawiaj<)cemu poprawnie wystawionej faktury.

PYTANIE 19
Zamawiaj<)oy w rozdziale XVB SIWZ oraz w §. 4 Wzoru umowy nie przewiduje zmian wysokosci
wynagrodzenia nalewego wykonawcy w przypadkach wskazanych wart. 142 ust. 5 Pzp.
Wnosimy 0 uzupelninie SIWZ i Wzoru umowy 0 te obi igatoryj ne zapisy.

ODPowmDZ
§ 8 Wzot\.l wnowy zostajy uzupelniony
punkt 7 b brzmieniu

0

punkt 10 oraz SIWZ Rozdzial XV zostajy uzupelniony

0

" Wynagrodzenie nalezne wykonawcy, ulegnie zmiennie w przypadku zmiany:
a)stawki podatku od towar6w i uslug,
b)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracy ustalonego na podstawie art. 2 us!. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracy,

c)wysokosbi minimalnego wynagrodzenia za pracy albo wysokosci minimalnej stawld godzinowej,
ustalonyoh na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracy,
d)zasad podlegania ubezpieczeniom spoiecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bydq mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez wykonawcy" .
Wskutek negocjacji miedzy stronarni umowa zostanie aneksowana.

PYTANIE20
Prosimy 0 wyjasnienie zasad kryteri6w oceny ofert opisanych w rozdziale XVII pkt 4 SIWZ
w mysl pkt 4 lit. b w przypadku Kryterium 2 mozliwe jest otrzymanie 5 punkt6w w przypadku
cytujemy: ,,0 (liczba odbior6w) czysciej niz minimalna czystotliwosc przewidziana w SIWZ.
Czy powyz.szy zapis oznacza, ze Wykonawca kt6ry zaoferuje odbi6r odpad6w gabarytowych
5 razy w roku otrzyma 5 punkt6w?
Czy tez powyzszy zapis oznacza, ze jeden punkt bydzie przyznawany wykonawcy za kai:dy
dodatkowy odbi6r w kai:dym roku powyzej 4 odbior6w w kazdym roku (minimalna liczba odbior6w
wskazana w OPZ - pkt 4 ppkt 4)

ODPOWIEDZ
Kryterium' czystotliwosc odbioru obliczane bydzie w nastypuj'lcy spos6b
Czc;stotliwosc odbioru 5% - czo

CZ =

..
Oferta 0

. .

nbaJWl~kszeJ

.O!ertbadana

.

xIOO%

lLczble zaproponowanych dodatkowych odbLOr6w

Czo = Cz x 5 pkt

PYTANIE 21
W zalqczniku nr 5 SIWZ - w oswiadczeniu dotyczqcym zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
zamawiajijcy zada wskazania wszystkich pracownik6w zatrudnionych w firmie, czy tez pracownik6w
zatrudnionych do obslugi przedmiotowego zarn6wienia?

ODPOWIEDZ
Wymienione oswiadczenie dotyczy pracownik6w zatrudnionych do obslugi przedmiotowego
zam6wienia.

PYTANIE 22
W formularzu w punkcie 4 jest zapis 0 przedlozenie zaswiadczenia 0 wpisie do rejestru dzialalnosci
regulowanej prowadzonej przez W 6jta gminy Krzeszyce. Proszy 0 udzielenie odpowiedzi w kt6rym
momencie, czy dolqczamy do oferty czy zapis dotyczy tylko i wyl,!cznie wybranego oferenta?

ODPOWIEDZ
Zaswiadczenie 0 wplSle do Rejestru dzialalnosci Regulowanej prowadzonej
w6jta Gminy Krzeszyce bydzie do zlozenia na zlozen ia na wezwanie Zarnawiaj,!cego.

przez

PYTANIE23
W pkt VII 2 B a) jest wymagany zal,!eznik nr 5 do SIWZ, kt6ry jest blydny. Powinien bye przywolany
zal'!eznik nr 8 do SIWZ.
Prosimy

0

sprostowanie zapisu.

ODPOWIEDZ
W Pkt VIl 2 B a) w wyniku omylki pi sarskiej uzyto nieodpowiednio numeru zal,!eznika, zamiast
zal'!eznik nr 5 powinien bye zal'!eznik numer 8. Zapis zostanie sprostowany.
PYTANIE 24
Taka sama sytuaeja rna rniejsee w pUnkeie VIII a. pkt 2 a. Jest wyrnagany zal,!eznik nr 4 do SIWZ, a
powinien bye zal'!eznik nr 7 do SIWZ.
Prosimy 0 sprostowanie zapisu.
ODPOWIEDZ
W Pkt VIII a. pkt 2 a. w wyniku ornylki pi sarskiej ui:yto nieodpowiednio numeru zalqeznika, zarniast
zal,!eznik nr 4 powinien bye zal,!eznik numer 7. Zapis zostanie sprostowany.

Prosimy 0 potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru ezytelnego niniej szego pisrna fak sem na nurner
e-mailemnaadres:odpady@lazeszyee.pl
telefonu:+48
95
7573086
lub
W razie braku wyrainego potwierdzenia z Paflstwa strony w postypowaniu dowodowym
zamawiaj,!cy przedlozy dow6d nadania faksu lub pisma przeslanego poezt,! elektroniezn,!.

