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Uczestnicy postttpowania
o udzielenie zamowienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego : "Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy Krzeszyce od dnia
01.07.2015r. do dnia 30.06.2017r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYT ANIE DO SIWZ

Zamawiaj'}cy dzialaj,}c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wieit publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.), odpowiada na pytania,
jakie wplynyly od wykonawcy w dniu 05 maja 2015 roku, w stosunku do trdci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia w przedmiotowym postypowaniu przetargowym.

Pytania z 05 maja 2015r.
PYTANIE 1
Zamawiaj'}cy nie oladlil precyzyjnie przedmiotu zam6wienia, co uniemozliwia przygotowanie oferty.
W zwi,}zku z powyzszym prosimy 0 podanie przewidywanej ilosci do odebrania przez Wykonawcy
nw. odpad6w objytych zam6wieniem:
•

niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych (20 03 01)

•

papier (1501 01,2001 01)

•

szklo (15 01 07, 2001 02)

•

tworzywa sztuczne (15 01 02 , 20 01 39)

•

metal (1501 04, 2001 40)
opakowania wielomaterialowe (15 01 05)

•

odpady kuchenne ulegaj'}ce biodegradacji (200108)

•

meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07)

•

odpady budowlane i rozbi6rkowe (17 01 02, 1701 03)

•

zuzyte opony (16 01 03)

•

odpady zielone (20 02 01)

•

akumulatory i baterie (20 01 33,2001 34)

•

przeterminowane leki i opakowania po lekach (2001 31 , 2001 32)
chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki,
po chemikaliach(20 01 27, 2001 13)

•

oleje

odpadowe,

itp.,

opakowania

tekstylia (20 01 11).

ODPOWIEDZ:

Zamawiajqcy w Rozdziale III (Przedmiot zam6wienia ) pkt. 3 i 4 przedstawil dane (charakterystyka
Gminy) pozwalajqce oszacowac wartosc oferty. Ponadto w pkt. 4 podal inforrnacjy 0 ilosci zebranych
odpad6w komunalnych 2011-2014. W pkt. 4 (Opis przedmiotu zamowienia) ppkt.9 zamawiajqcy
podal szacunkowq liczby pojemnik6w i work6w do gromadzenia odpad6w.
Zamawiajqcy oczekuje od Wykonawcy zapewnienia niezbydnej ilosci pojemnik6w i work6w
dla funkcjonowania systemu.
PYTANIE 2

W punkcie III Przedmiot Zarn6wienia pkt 4 Opis przedmiotu zam6wienia ppkt 9 Charakterystyka
pojemnik6w i work6w do gromadzenia odpad6w:
- worki z tworzywa sztucznego 0 pojemnosci, co najmniej 120 dm 3 posiadajqce mocny i trwaly zgrzew,
oznaczone odpowiednimi kolorarni w stosunku do kazdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego
z nadrukiem infOlmujqcym

0

zbieranych w nim odpadach w ilosci zapewniajqcej funkcjonowanie

systemu.
Prosimy 0 podanie ilosci work6w z podzialem na frakcje, jakie musi zapewnic Wykonawca.
ODPOWIEDZ:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 1 .
PYTANIE 3

Kto ponosi koszty nabycia nowego pojemnika na odpady komunalne w przypadku gdy dojdzie
do jego kradziezy lub uszkodzenia, zniszczenia czy spalenia z winy wlasciciela nieruchomosci.
ODPOWIEDZ:

Koszty nabycia nowego pojemnika na odpady komunalne, w przypadku gdy dojdzie do jego
uszkodzenia, zniszczenia lub spalenia z winy wlasciciela ponosi wlasciciel nieruchomosci.
W przypadku innym, np. kradziez koszty ponosi Wykonawca.

PYTANIE 4
Zgodnie z SWIZ wykonawca zobowi,!-zany bydzie do dystrybucji harrnonogramow wsrod wlascicieli
nieruchomosci w ci,!-gu 7 dni od ich zatwierdzenia przez Zamawiaj,!-cego.
Ile sztuk harrnonogramow bydzie zobowi').Zany przygotowae wykonawca?
Czy zamawiaj,!-cy bydzie wymagal potwierdzenia odbioru harrnonogramow przez wlascicieli
nieruchomosci?

ODPOWIEDZ:
Zamawiaj,!-cy w Rozdziale III (Przedmiot zamowienia ) pkt. 3 przedstawil dane (charakterystyka
Gminy) pozwalaj,!-ce oszacowae ilosc harmonogramow, ktore powinny dotrzee do kazdego
wlasciciela nieruchomosci wraz z pojemnikiem. Zamawiaj,!-cy rue bydzie wymagal potwierdzenia.

PYTANIE 5

W SWIZ wykonawca j ako kryterium ofert wskazuje j edynie ceny - 100%.
Zgodnie z ustawa Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poin. Zm.) art. 91
1. Zamawiaj,!-cy wybiera oferty najkorzystruejsz,!- na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
2. Kryteriami oceny ofert s,!- cena alba cena i inne kryteria odnosz'!-ce siy do przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci jakosc, funkcjonalnose, parametry techniczne, aspekty srodowiskowe, spoleczne,
innowacyjne, serwis, termin wykonania zam6v.ri.enia oraz koszty eksploatacji.
2a. Kryterium ceny moze bye zastosowane jako jedyne kryteriwn oceny ofert, jezeli przedmiot
zam6wieniajest powszechnie dostypny oraz ma ustalone standardy jakosciowe, z zastrzezeniem art.
76 ust. 2, a w przypadku zamawiaj,!-cych, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jezeli dodatkowo
wykaz,!- w zal,!-czniku do protokolu postypowania, w jaki sposob zostaly uwzglydnione w opisie
przedmiotu zam6wienia koszty ponoszone w calym okresie korzystania z przedmiotu zam6wienia.
3. Kryteria oceny ofert nie mog,!- dotyczyc wlasciwosci wykonawcy, a w szczegolnosci jego
wiarygodnosci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
W zwi,!-zku z powyzszym wnosimy 0 ustalenie drugiego kryterium oceny ofert.

ODPOWIEDZ:
Z uwagi na fakt, iz przedmiot zamowienia na odbi6r alba na odbior i zagospodarowanie odpadow
komunalnych nie jest powszechnie dostypny ani nie ma ustalonych standardow jakosciowych,
w zwi,!-zku powyzszym Zamawiaj,!-cy, poza cen,!-, wskazuje dodatkowe kryterium oceny ofert,
odnosz'!-ce siy do przedmiotu zamowienia.
Waga kryteri6w i spos6b przyznawania punktow:
cena (95%)
• cz~stotliwosc odbioru odpad6w (5%)
0-5 punkt6w
gdzie punkty przyznaje siy na ponizszych zasadach
o punkt6w - odbior odpadow: mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych w tym zuzytego sprzytu
elektrycznego i opon, w okresie trwania umowy z minimaln,!- cZystotliwosci,!- przewidzian,!
w SIWZ.

5 punktow - odbi6r odpad6w: rnebli i innych odpad6w wielkogabarytowych w tyrn zuzytego
sprzytu elektrycznego i opon, w okresie trwania urnowy, 0 [liczba odbiorow] czysciej niz rninirnalna
cZystotliwosc przewidziana w SIWZ.

Pytania z 08 maja 2015r.
PYTANIE 1
Zgodnie z tresci'l rozdzialu III pkt. 4 lit. c SIWZ wykonawca zobowi'lzany jest bydzie do odbierania
w rarnach rnobilnej zbi6rki nie rzadziej niz 2 razy do roku (wiosna - jesien) rnebli i innych odpad6w
gabarytowych, zuzytych opon i odpad6w zielonych 0 kodzie 20 02 01.
Pytania:
1) Ile razy w rnaksyrnalnie w roku Zarnawiaj'lcy przewiduje koniecznosc odbierania tych odpad6w?
2) Gdzie byd'l grornadzone odpady zielone i jakie bydq wyrniary tych odpad6w (galyzie, drzewka
owocowe, itp.) , gdyz wplywa to na rodzaj pojazdu, kt6ry bydzie odbieral te odpady?

ODPOWIEDZ:
1) Zarnawiajqcy nie okresla rnaksyrnalnej liczby takich zbi6rek, okresla rninirnaln'l ilosc, kt6ra
pozwolili na sprawne funkcjonowanie systernu.
2) Odpady takie jak rneble i inne odpady gabarytowe, zuzyte opony i odpady zielone w trakcie
rnobilnej zbi6rki bydq wystawione przez wlasciciela danej nieruchornosci przed jego posesj'l 
w rniejscu wystawiania odpad6w kornunalnych. Do odpad6w zielonych zaliczarny trawy, liscie
i rozdrobione galyzie, zgrornadzone w przeznaczonych do tego workach (na odpady
biodegradowalne) .

PYTANIE 2
W rnysl Rozdzialu III pkt. 4ppkt. 2 SWIZ Wykonawca zobowiqzany jest do obslugi
tyrnczasowego punktu grornadzenia odpad6w kornunalnych (TP) w zakresie przyjrnowania odpad6w.
Odbi6r odpad6w z TP bydzie dokonywany w rarnach potrzeb po wczesniejszyrn zgloszeniu przez
Zamawiajqcego nie p6iniej niz 5 dni od dnia zgloszenia.
Pytania
1) W jakich dniach i w jakich godzinach Wykonawca zobowiqzany jest do obslugi TP?; czy S'l to dni
i godziny wyrnienione w § 9 ust. 4 pkt. 2 Uchwaly nr XXll13 /20 12/Regularnin utrzyrnania czystosci
i porzqdkul?
2) lezeli dni i godziny obslugi TP Sq inne to proszy 0 ich podanie;
3) Czy Wykonawca rna odbierac odpady TP tylko na zgloszenie Zarnawiaj'lcego czy tez powinien
dokonywac odbioru samodzielnie z uwagi na fakt obsrugi tego punktu?
4) Na czyrn rna polegac obsluga TP ze strony wykonawcy?

ODPOWIEDZ: 1),2),3),4)
Rozdzial III pkt. 4ppkt. 2 SWIZ rna brzrnienie: Wykonawca zobowiqzany bydzie do wyposaZenia
w pojemniki do zbierania odpad6w z tyrnczasowego punktu grornadzenia opad6w kornunalnych
(TP). Tyrnczasowy punkt zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni w Krzeszycach dzialka nr 61112.
Ponadto Wykonawca zobowiqzany jest do utrzyrnania w odpowiednirn stanie technicznyrn
i sanitamyrn urz'ldzen do zbierania odpad6w oraz ich opr6zuianie. Obsluga TP w zakresie
przyjrnowania odpadow nalezec b'(dzie do Zarnawiaj~cego. Odbi6r odpad6w w rarnach potrzeb,
po wczesniejszyrn zgloszeniu przez zarnawiaj'lcego nie p6iniej niz 5 dni od dnia zgloszenia.

PYTANIE3

Zgodnie z tresciq Rozdzialu III pkt. 4 ppkt. 6 SIWZ Wykonawca zobowiqzany jest do odbioru
odpad6w kornunalnych wytworzonych na irnprezach rnasowych, kt6re to odpady zostanq
zgrornadzone i zlozone w jednyrn rniejscu.
Pytania:
1) W jaki spos6b te odpady zostanq "zgrornadzone w jednyrn rniejscu", czy bydq znajdowaly siy
w pojemnikach (workach) dla poszczeg6lnych rodzaj6w odpad6w tj. zrnieszanych
i selektywnych?
2) Jezeli odpady te nie bydq zgrornadzone w jednyrn pojernniku (kilku pojemnikach) bez wzglydu
na ich kod, to jak Wykonawca rna dokonae odbioru bez naruszenia zakazu rnieszania
poszczeg6lnych rodzaj6w odpad6w?

ODPOWIEDZ:
1) Odpady byd<j. zgrornadzone w jednyrn punkcie, kt6ry umozliwi Wykonawcy latwy do nich dostyp.
Nie bydzie wydzielonych poszczeg6lnych frakcji odpad6w.
2) Zwazywszy na charakter irnprez rnasowych, podczas kt6rych nie rna rnozliwosci wydzielenia
poszczeg6lnych frakcji odpad6w, odpady kornunalne grornadzone bydq jako zrnieszane.

PYTANIE4
Zgodnie z tresci<j. Rozdzialu III pkt. 4 (pierwszy) SIWZ Wykonawca otrzyrna od Zarnawiaj<j.cego
szczeg610wy wykaz nieruchornosci, z kt6rych odbierane byd<j. stale odpady kornunalne.
W rnysl Rozdzialu III pkt. 4 ppkt. 7 SIWZ Wielkose b<j.dz liczba pojemnik6w i work6w do grornadzenia
odpad6w rnusi bye dostosowana do liczby os6b zarnieszkujqcych danq nieruchornose lub do rodzaju
nieruchornosci niezabudowanej.
Wielkose i ilose pojemnik6w oraz work6w do zbierania odpad6w kornunalnych okresla

§ 11 Regularninu utrzyrnania czystosci i porzqdku, kt6ry zawiera szereg warunk6w od kt6rych zalezy
wielkose i ilose pojernnik6w oraz work6w.
Pytania:
1) Jakie informacje zawarte w szczeg610wyrn wykazie nieruchornosci, tj.:
a) Czy w stosunku do budynk6w rnieszkalnych bydq podane ilosci oraz wielkosci pojernnik6w
i work6w, kt6re rnaj<j. bye dostarczone czy tez bydzie podana liczba ludnosci os6b
zarnieszkalych w tych nieruchornosciach?
b) W jaki spos6b Wykonawca uzyska informacjy jakirn paliwern jest ogrzewany dany budynek?
c) Czy w przypadku szk6l, z16bk6w, przedszkoli zostanie podana ilose i wielkose pojemnik6w
i work6w czy tez tylko liczba uczni6w (dzieci) i pracownik6w?
d) Czy dla lokali niernieszkalnych wyrnienionych w § 11 ust. 1 pkt. 4 do 10 zostanq podane ilosci
i wielkosci pojernnik6w oraz work6w czy tez pararnetry opisane w § 11 ?
e) Czy przedrniotern Urnowy bydzie r6wniez odbi6r odpad6w z ogr6dk6w dzialkowych opisanych
w § 11 ust. 1 pkt. 10 Regularninu i gdzie bydq wystawiane pojemniki (worki) z odpadami (czy
bydq drogi utwardzone czy tez gruntowe)?

ODPOWIEDZ:
a) Zarnawiaj<j.cy przekaze Wykonawcy wszelkie niezbydne informacje do prawidlowego wykonania
przedrniotu zarn6wienia w tyrn ilose i wielkose pojernnik6w.

b) W przypadku zgloszenie od wlasciciela nieruchomosci zapotrzebowania na wiykszy pojenmik
w zwiqzku z ogrzewaniem paliwem stalym Zamawiajqcy dokona odpowiednich oglydzin
im przekaze odpowiedniq informacjy Wykonawcy.
c) W przypadku szk61, zlobk6w i przedszkoli podana bydzie ilose i wielkose pojemnik6w.
d) Dla lakowali niezamieszkalych zostanq podane ilosci i wielkosci pojemnik6w.
e) Obecnie na terenie Gminy Krzeszyce nie ma ogr6dk6w dzialkowych.
Zamawiajqcy wskazuje, ze szacunkowa ilose i wielkose pojemnik6w zostala podana w Rozdziale
III pkt. 4 ppkt. 9.

PYTANIE 5
W mysl rozdzialu III pkt. 4 ppkt. 7 SIWZ Wykonawca ma obowiqzek dostarczenia pojemnik6w oraz
work6w nie p6iniej jednak niz do dnia 03 lipca 2015r.
Naszym zdaniem termin dostarczenia pojemnik6w oraz work6w powinien bye okreslony liczba dni
roboczych od daty zawarcia umowy z Wykonawcq, gdyz w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta
np. w dniu 30 czerwca 2015r. to Wykonawca nie jest w stanie wypelnie obowiqzku wskazanego
w tym zapisie (opr6cz aktualnego Wykonawcy).
Ponadto zachodzi pytanie jak Zamawiajqcy zamierza dochowae warunk6w przekazania do dnia 19
czerwca 2015r. szczeg610wego wykazu nieruchomosci, skoro nie wiadomo czy do tego dnia zostanie
wyloniony Iwykonawca i zostanie zawarta Umowa?
W zwiqzku z powyzszym wnosimy 0 zmiany tresci tego zapisu i okreslenie terminu dostarczenia
pojemnik6w oraz work6w na odpady w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia urnowy
i dostarczenia wykazu nieruchomosci.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy ustalajqc termin 19.06.2015r. i 03.07.2015r. mial na wzglydzie tylko i wylqcznie dobro
mieszkailc6w Gminy Krzeszyce, aby uniknqc sytuacji gdy po 30.06.2015r. zostanq Oni pozbawieni
pojemnik6w do gromadzenia odpad6w komunalnych.
Zamawiajqcy zmienia treSe zapisu SIWZ i ogloszenia nastypujqCo: ze w przypadku gdy nie bydzie
mozliwe
podpisanie umowy do 19.06.2015r. Zamawiajqcy przekaze szczeg610wy wykaz
nieruchomosci wraz z dniem podpisania Umowy i okresli nowy termin na dostarczenie pojemnik6w
oraz work6w na odpady w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy i dostarczenia wykazu
nieruchomosci.

PYTANIE 6
Na podstawie Rozdzialu III pkt. 4 ppkt. 11 SWIZ wykonawca ma obowiqzek dostarczenia
odpad6w zmieszanych do wlasciwego RlPOK.
Zgodnie z pkt. 12 wykonawca ma zapewnie transport odpad6w zebranych selektywnie, mebli
i innych odpad6w wielkogabarytowych do ww. instalacji celem ich zagospodarowania. Z kolei
zgodnie z tresciq ppkt. 21 (pierwszego) Rozdzialu III pkt. 4 SIWZ Wykonawca ma przekazywae
przekazania odpad6w selektywnie zebranych do "innej instalacji".
Pytanie:
Czy Wykonawca ma obowiqzek przekazywania do RlPOK tylko odpad6w zmieszanych czy tez
dotyczy to wszystkich odpad6w bydqcych przedmiotem zam6wienia?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy informuje, ze odpowiedz zawarto w SWIZ Rozdzial III w pkt 11 i 12
11) transport odpadow zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarza odpadow komunalnych
lub instalacji zastypczych, okreSlonych dla regionu Lubuskiego w Planie gospodarki opadami dla
wojewodztwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywq do 2020 przyjytego uchwalq
wojew6dztwa lubuskiego na lata 2012-2017 z dnia 10 wrzesnia 2012r. oraz istniejqcymi
porozumieniami i funkcjonujqcymi zwiqzkami miydzygminnymi (CZG-12).
12) transport odpad6w zebranych selektywnie, mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych do ww.
instalacji celem ich zagospodarowania.

PYTANIE 7
Prosimy 0 podanie wlasciwej tresci ppkt. 6 Rozdzialu III pkt. 6 SWIZ (strona 7), gdyz zapisy tam
zamieszczone Sq niezrozumiale z powodu blydu pisarskiego.
ODPOWIEDZ:
Punkt 0 tresci ,,6) usuniycia ewentualnych szk6d powstalych w czasie realizacji przedmiotu zam6wienia
z winy Wykonawcy (uszkodzenia dr6g, podjazd6w, chodnik6w, ogrodzen, znak6w drogowych itp.)" nie
zawiera blydu pisarskiego.

PYTANIE 8
W mysl rozdzialu III pkt. 6 ppkt. 8 SIWZ Wykonawca rna obowiqzek zbierania odpad6w
komunalnych lezqcych obok pojemnik6w, jesli bydzie to wynikalo z dzialania Wykonawcy.
Pytanie
Czy Wykonawca rna obowiqzek odbioru odpadow komunalnych znajdujqcych siy w innych workach,
kartonach itp. lub na ziemi (podlozu) obok pojemnik6w lub work6w dostarczonych przez
Wykonawcy?

ODPOWIEDZ:
Wykonawca odbiera od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych kaZdq zebranq
ilosc odpad6w komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzqdku
na terenie Gminy Krzeszyce, rowniez gdy znajdujq siy obok pojemnika w innym worku lub kartonie.
Zamawiajqcy uznaje, iz odpady lezqce obok pojemnika Wykonawca winien uprzqtnqc nawet
w przypadkujezeli ich rozsypywanie nie zostalo spowodowane przez Wykonawcy.

PYTANIE 9
W jakich terminach i w jakiej formie wykonawca ma przedkladac informacje dotyczqca
monitorowania obowiqzku opisanego w Rozdziale III pkt. 4 ppkt. 20 SIWZ.
ODPOWIEDZ:
Wykonawca bydzie zobowiqzany do przedkladania informacji wskazanej w Rozdziale III pkt.4.20
w formie pisemnej w ciqgu 7 dni po uplywie danego miesiqca

PYTANIE 10
Na czyrn rna polegac obowiqzek Wykonawcy w zakresie utrzyrnywania w ciqgIej czystosci jezdni
i dojazd6w w czasie realizacji odbioru i transportu odpad6w, 0 kt6ryrn rnowa w rozdziale III pkt. 6
ppkt. 10 SWIZ?
ODPOWIEDZ:
Wykonawca rna obowiqzek utrzyrnywania w czystosci i porzqdku jezdni i dojazd6w do posesji
w trakcie odbioru i transportu odpad6w z nieruchornosci.

PYTANIE 11
W jaki spos6b bydq grornadzone odpady kornunalne selektywne przez wlascicieli nieruchornosci
niezarnieszkalych prowadzqcych innq dzialalnosc anizeli duze sklepy, gdyz § 6 ust. 1 pkt. 5 projektu
umowy wymienia jedynie "duze sklepy"?
Co oznacza okreslenie "duzy sklep"?
ODPOWIEDZ:
Z istniejqcych na terenie grnmy nieruchomosci niezamieszkalych okolo 27 punkt6w prowadzi
selektywnq zbi6rky odpad6w komunalnych wydzielajqc odpady zebrane selektywnie
w odpowiednich workach natomiast punkty takie jak szkoly i przedszkola oraz duze zaklady pracy
korzystajq z odpowiednich pojemnik6w.
"duzy sklep" to sklep typu supermarket lub dyskont: sklep 0 duzej powierzchni, sprzedajqcy szeroki
asortyrnent towar6w codziennego uzytku, takichjak zywnosc, ubrania, kosmetyki, srodki czyszCZqce
itp.

PYTANIE 12
W jakim tenninie bydzie sporzqdzony protok61 wykonani usIug, gdyz § 9 ust. 1 Projektu umowy nie
okresla tego tenninu?
ODPOWIEDZ:
Wykonawca zobowiqzany bydzie do przekazywania Zamawiajqcemu - przy miesiycznych protokolach
odbioru LlsIug - kart przekazania odpad6w wraz z miesiycznq fakturq w ciqgu 5 dni po uplywie danego
miesiqca kalendarzowego

PYTANIE 13
Czy Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc ustosunkowania siy wykonawcy do zasadnosci nalozenia
kar urnownych, gdyz zapisy § 10 ust. 4 i 6 Projektu umowy wprowadzajq jednostronne nakladanie
kar?
Naszym zdaniem mozliwosc nalozenia kar urnownych na podstawie notatki sluzbowej sporzqdzanej
tylko przez upowai:nionego pracownika Zamawiajqcego bez udzialu wykonawcy, bez uprzedniego
ustosunkowania siy wykonawcy, wprowadza zbyt daleko idqcq nier6wnowagy stron urnowy.

ODPOWIEDZ:

ZamawiajCl-cy informuje, iz notatki (fakt nieodebrania przez Wykonawcy w termmle odpad6w
z zabudowy jednorodzinnej) byd q sporzCl-dzane z udzialem przedstawiciela, w przypadku jego
nieobecnosci jednostronnie.

PYTANIE 14
Co oznacza okreslenie " maly kiosk spozywczy" 0 kt6rym mowa w § 9 ust. 4 pkt. llit.c) regulaminu
utrzymania czystosci i porzCl-dku oraz jak nalezy rozumiec zapis § 9 ust. 41it.d) Regulaminu
uzalezniajCl-cy
cZystotliwosc
odbioru
odpad6w
"z
pozostalych
nieruchomosci
w zaleznosci od wielkosci pojemnika"

ODPOWIEDZ:
"maly kiosk spozywczy" to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 0 wiodqcej funkcji
handlowej.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzCl-dku na terenie gminy Wykonawca odbiera
zmieszane odpady komunalne ze wszystkich rodzaj6w nieruchomosci co najmniej 1 raz na dwa
tygodnie, odpady podlegajqce selekcji nie rzadziej niz raz w miesiCl-cu oraz odpady ulegajqce
biodegradacji minimum raz w tygodniu.

Prosimy 0 potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer
telefonu:+48
95
7573086
lub
e-mailemnaadres:odpady@krzeszyce.pl
i sekretarz@krzeszyce.pl.
W razie braku wyrainego potwierdzenia z Panstwa strony w postypowaniu dowodowym zamawiajqcy
przedlozy dow6d nadania faksu lub pisma przeslanego pocztq elektronicznq.

Znak: GO 271.1.2015
Krzeszyce, 11.05.20 15r.
Do wszystkich oferentow

Zmiana tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
Dotyczy: Postt;powania 0 udzielenie
nieograniczonego
na
".Odbior
i

zamowienia

publicznego,

w

trybie

przetargu

zagospodarowanie
odpadow
komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Krzeszyce od dnia
01.07.2015r. do dnia 30.06.2017r. "

ZamawiajClcy zgodnie z tresciCl art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych
(Dz.
U.
z
2013
r.
poz.
907
ze
zm.)
informuje
o zmianie treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Zmiana tresci:
I.Zmienia sit; tresc rozdzialu III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Pkt. 4 otrzymuje tresc
Z terenu gminy w minionych latach zebrano nastypuj~ce ilosci odpad6w komunalnych:
ROK 2011:
- Kod odpadu 1501 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 15,70 Mg,
- Kod odpadu 15 01 01 - opakowania papieru i tektury - 40,50 Mg,
- Kod odpadu 15 01 07 - opakowania ze szkla - 27,10 Mg,
- Kod odpadu 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 718,58 Mg
ROK 2012:
- Kod odpadu 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 22,60 Mg,
- Kod odpadu 1501 01 - opakowania papieru i tektury - 28,40 Mg,
- Kod odpadu 15 01 07 - opakowania ze szkla - 24,40 Mg,
- Kod odpadu 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komuna1ne -791,01
ROK 2013
- Kod odpadu 1501 02 - opakowania z tworzyw sztucznych -29,00 Mg,
- Kod odpadu 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury -46,5 Mg,
- Kod odpadu 1501 07 - opakowania ze szkla - 40,60 Mg,
- Kod odpadu 20 0301 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -684,40 Mg,
ROK 2014:
- Kod odpadu 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 47,20 Mg,
- Kod odpadu 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - 38,90 Mg,
- Kod odpadu 15 01 07 - opakowania ze szkla - 52,40 Mg,
- Kod odpadu 200301 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -763,30 Mg,
Wybrany Wykonawca otrzyma od ZamawiajC}cego - sporzC}dzony w oparciu 0 aplikacjy informatycznC} 
szczeg6lowy wykaz nieruchomosci, z kt6rych odbierane byd~ stale odpady
komunalne. Wykaz zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Pkt. 7 otrzymuje tresc
Przedmiot zam6wienia obejmuje dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym
i sanitarnym pojemnik6w do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych oraz
dostarczenie work6w lub pojemnik6w do selektywnej zbi6rki odpad6w. Wykonawca bydzie uzupelnial
worki do selektywnego zbierania odpad6w po kazdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy

wejsciu na nieruchomosc nowych pustych work6w w dniu odbioru selektywnie zbieranych odpad6w
komunalnych, w ilosci odpowiadaj~cej liczbie odebranych work6w.
W ofercie naIezy r6wniez przewidziec dostarczanie pojemnik6w i work6w do nowo powstalych
nieruchomosci.
Wykonawca dostarczy pojemniki oraz worki wlascicielom nieruchomosci, nie p6Zniej jednak niz do dnia
03 lipca 2015 r. , w przypadku gdy umowa zawarta zostanie po 25.06.2015r. w ci~gu 5 dni od dnia jej
podpisania.
W zal~czniku Nr 3 do SIWZ (Wz6r umowy + protokolu) zmienia siy tresc § 6 punkt 13, kt6ry
otrzymuje brzmienie:
13) dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemnik6w do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych oraz dostarczenie work6w lub
pojemnik6w do selektywnej zbi6rki odpad6w. Wykonawca bydzie uzupelnial worki do
selektywnego zbierania odpad6w po kazdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejsciu
na nieruchomosc nowych pustych work6w w dniu odbioru selektywnie zbieranych odpad6w
komunalnych, w ilosci odpowiadaj~cej liczbie odebranych work6w. Wykonawca zobowi~any jest
r6wniez do dostarczania pojernnik6w i work6w do nowo powstalych nieruchomosci.
Wykonawca dostarczy pojemniki oraz worki wlascicielom nieruchomosci, nie p6Zniej jednak niz do
dnia 03 lipca 2015r., w przypadku gdy umowa zawarta zostanie po 25.06.2015r. w ci~gu 5 dni od dnia
jej podpisania.

2. Zmienia siy treSc rozdzialu XVII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI B~DZIE SI~ KIEROWAL
ZAMAWIAJi\CY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
KRYTERIOW
Pkt. 4 otrzymuje tresc .
1.

Zamawiaj~cy

przy wyborze oferty bydzie siy kierowal

nastypuj~cymi

kryteriami oceny ofert:

-95%,
a) Kryterium 1 - Cena oferty (c)
Punkty byd~ przyznawane wg wzoru:
cena oferowana najnizsza
c = -------------------------------- x 100
cena oferty badanej
b) Kryterium 2 - czystotliwosc odbioru odpad6w (cz) - (5%)
Ocena kaidej z ofert bydzie liczona jako suma ocen pUnktowych w zakresie poszczeg6lnych
kryteri6w
ocena = c + cz
najkorzystniejsza oferta , kt6ra l,!-cznie otrzyma najwiyksz,!- ilosc punkt6w
W zal,!-czniku Nr 1 do SIWZ (Fonnularz ofertowy) dodaje siy punkt 8, kt6ry otrzymuje
brzmienie:
8. CZystotliwosc odbioru odpad6w: mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych w tym
zuzytego sprzytu elektrycznego i op~n, w okresie trwania umowy, 0 [liczba odbiorow]
czysciej niz minimalna czystotliwosc przewidziana w SIWZ.

Pozostale zapisy specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia nie
Niniejszy dokument stanowi

integraln~ cz~sc

ulegaj~

siwz.

Zatwierdzam

zmianie.

Znak: GO 271.1.2015
Krzeszyce, l1.05.2015r.
Do wszystkich oferent6w

Zmiana tresci ogloszenia
Dotyczy: Post<rpowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na ".Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Krzeszyce od dnia
01.07.2015r. do dnia 30.06.2017r. "
Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 20 13r. poz. 907) Gmina Krzeszyce inforrnuje, ze zmienia treSc
ogloszenia:

W ogloszeniu pkt. 11.1.4. jest: Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia:
Pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) Przedmiot zam6wienia obejmuje dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie
technicznym i sanitarnym pojemnik6w do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w
komunalnych oraz dostarczenie work6w lub pojemnik6w do selektywnej zbi6rki odpad6w.
Wykonawca b<rdzie uzupelnial worki do selektywnego zbierania odpad6w po kazdorazowym
odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejsciu na nieruchomosc nowych pustych work6w w dniu
odbioru selektywnie zbieranych odpad6w komunalnych, w ilosci odpowiadaj,!cej liczbie
odebranych work6w.
W ofercie nalezy r6wniez przewidziec dostarczanie pojemnik6w i work6w do nowo powstalych
nieruchomosci.
Wykonawca dostarczy pojemniki oraz worki wlascicielom nieruchomosci, nie p6zniej jednak niz
do dnia 03 lipca 2015 r. w przypadku gdy umowa zawarta zostanie po 25.06.2015r. w ci~gu 5 dni od
dnia jej podpisania.
W ogloszeniu pkt. IV.2.1. jest: Kryteria ocen ofert: cena oraz inne kryteria zwi,!zane
z przedmiotem zam6wienia jest:
Najnizsza cena 100%
W ogloszeniu w pkt IV.2.1) powinno bye:
Waga kryteri6w i spos6b przyznawania punkt6w:
cena (95%)
• cz~stotliwose odbioru odpadow (5%)
0-5 punkt6w
gdzie punkty przyznaje si~ na ponitszych zasadach
o punktow - CZ<rstotiiwosc odbioru odpad6w: mebli i innych odpad6w
wielkogabarytowych w tym zuzytego sprz<rtu elektrycznego i opon, w okresie trwania
umowy, z minimaln,! cZ<rstotliwosci,! przewidzian,! w SIWZ

5 punkt6w - CZystotliwosc odbioru odpad6w: mebli i innych odpad6w
wielkogabarytowych w tym zuzytego sprzytu elektrycznego i opon, w okresie trwania
umowy, 0 [/iczba odbiorow] czysciej niz minimalna cZystotliwosc przewidziana w SIWZ

w
!"

