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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
dotyczy : przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lipce Reymontowskie.”
INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH
Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na
zapytania Wykonawców dotyczących treści SWZ:
Pytanie 1
Dotyczy: 3.3 ppkt 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz 3 ppkt 5 Załącznik Nr 1
do umowy
5) Właściciel nieruchomości będzie otrzymywał worki, o których mowa w ppkt 2, po każdym
odbiorze odpadów przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek zostawić tyle worków do
segregacji ile odebrał z danej nieruchomości. Wykonawca będzie dostarczał do siedziby
Zamawiającego worki, o których mowa w ppkt 2, każdorazowo na jego zgłoszenie.
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
5) Właściciel nieruchomości będzie otrzymywał worki z logo Wykonawcy, o których mowa
w ppkt 2, po każdym odbiorze odpadów przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek
zostawić tyle worków na odpady ile odebrał z danej nieruchomości. Wykonawca ma
obowiązek odbierać odpady wyłącznie z worków posiadających logo Wykonawcy.
Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego worki, o których mowa w ppkt 2,
każdorazowo na jego zgłoszenie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt. 3.3. ppkt 5 SWZ Opis
przedmiotu zamówienia oraz pkt. 3 ppkt 5 Załącznika Nr 1 do umowy.
Pytanie 2
Dotyczy: 3.3 ppkt.11 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz 3 ppkt.11 Załącznik
Nr 1 do umowy
11) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania, dostarczonych w ramach zamówienia
pojemników, o których mowa w ppkt 1 i 10 w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez:
a) mycie pojemników minimum jeden raz w okresie realizacji zamówienia.

Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
11) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania, dostarczonych w ramach zamówienia
pojemników, o których mowa w ppkt. 1 i 10 w odpowiednim stanie porządkowym i
technicznym.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę przez Wykonawcę i dokonuje
zmiany zapisów pkt. 3.3. pkt 11 SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 3 ppkt. 11
Załącznika Nr 1 do umowy w następujący sposób:
11) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania, dostarczonych w ramach zamówienia
pojemników, o których mowa w ppkt. 1 i 10 w odpowiednim stanie porządkowym i
technicznym.
Pytanie 3
Dotyczy: 3.6 ppkt.2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz 6 ppkt. 2 Załącznik Nr
1 do umowy
2) W ramach obwoźnego odbioru odpadów Wykonawca:
a) zbierze następujące rodzaje wystawionych odpadów:
- meble i odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki,
okna, dywany, wykładziny),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, radia, drukarki, odkurzacze,
telewizory, monitory),
- zużyte opony,
- metale (złom).
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób
2) W ramach obwoźnego odbioru odpadów Wykonawca:
a) zbierze następujące rodzaje wystawionych odpadów:
- meble i odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki,
okna, dywany, wykładziny),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, radia, drukarki, odkurzacze,
telewizory, monitory),
- zużyte opony od samochodów osobowych
- metale (złom).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 3.6. ppkt 2 SWZ Opis
przedmiotu zamówienia oraz pkt 6 ppkt. 2 Załącznika Nr 1 do umowy. Wprowadzone zmiany
byłyby niezgodne z przepisami prawa miejscowego.
Pytanie 4
Dotyczy: 6 ppkt. 2 Załącznik Nr 1 do umowy
2) W ramach obwoźnego odbioru odpadów Wykonawca:
c) posprząta miejsce, z którego odbierane były wystawione odpady,
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób

2) W ramach obwoźnego odbioru odpadów Wykonawca:
c) posprząta miejsce, z którego odbierane były wystawione odpady, jeśli zanieczyszczenie
terenu nastąpiło z winy wykonawcy w wyniku niewłaściwego odbioru,
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę przez wykonawcę i dokonuje
zmiany zapisów pkt. 6. ppkt 2 lit. c) Załącznika Nr 1 do umowy w następujący sposób:
c) posprząta miejsce, z którego odbierane były wystawione odpady, jeśli zanieczyszczenie
terenu nastąpiło z winy wykonawcy w wyniku niewłaściwego odbioru,
Pytanie 5
Dotyczy: 3.5 ppkt. 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
3) Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:
a) zmieszane odpady opakowaniowe (metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe),
b) opakowania ze szkła,
c) opakowania z papieru,
d) popiół z palenisk domowych,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,2 Mg rocznie na gospodarstwo domowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe w łącznej ilości do 0,05 Mg od jednego
gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
g) przeterminowane leki,
h) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) zużyte opony w ilości do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe,
l) odpady niebezpieczne,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, pod
warunkiem dostarczenia ich przez właściciela nieruchomości w trwale zamkniętych
opakowaniach do zbiórki odpadów medycznych, w ten sposób, żeby pracownik PSZOK nie
miał możliwości kontaktu z dostarczonymi odpadami.
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
3) Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:
a) zmieszane odpady opakowaniowe (metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe),
b) opakowania ze szkła,
c) opakowania z papieru,
d) popiół z palenisk domowych,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,2 Mg rocznie na gospodarstwo domowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe w łącznej ilości do 0,05 Mg od jednego
gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
g) przeterminowane leki,
h) chemikalia (farby, rozpuszczalniki),

i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) zużyte opony w ilości do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe,
l) odpady niebezpieczne,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, pod
warunkiem dostarczenia ich przez właściciela nieruchomości w trwale zamkniętych
opakowaniach do zbiórki odpadów medycznych, w ten sposób, żeby pracownik PSZOK nie
miał możliwości kontaktu z dostarczonymi odpadami.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę przez wykonawcę i dokonuje
zmiany zapisów pkt. 3.5. pkt 3 SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 5 ppkt. 3
Załącznika Nr 1 do umowy w następujący sposób:
3) Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:
a) zmieszane odpady opakowaniowe (metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe),
b) opakowania ze szkła,
c) opakowania z papieru,
d) popiół z palenisk domowych,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,2 Mg rocznie na gospodarstwo domowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe w łącznej ilości do 0,05 Mg od jednego
gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym,
g) przeterminowane leki,
h) chemikalia (farby, rozpuszczalniki),
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) zużyte opony w ilości do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe,
l) odpady niebezpieczne,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, pod
warunkiem dostarczenia ich przez właściciela nieruchomości w trwale zamkniętych
opakowaniach do zbiórki odpadów medycznych, w ten sposób, żeby pracownik PSZOK nie
miał możliwości kontaktu z dostarczonymi odpadami.
Pytanie 6
Dotyczy: 3.7 ppkt. 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz 7 ppkt. 2 Załącznik Nr
1 do umowy
2) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował w poszczególnych
miejscowościach zawsze w ten sam dzień tygodnia poza dniami wolnymi od pracy
(niedziele i święta). W przypadku, gdy wyznaczony dzień wywozu przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, Wykonawca odbierze odpady w pierwszym dniu roboczym po
dniu wolnym lub w innym dniu ustalonym w harmonogramie wywozu.

Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
2) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował w poszczególnych
miejscowościach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku, gdy wyznaczony dzień wywozu przypada na
dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca odbierze odpady w pierwszym dniu roboczym
po dniu wolnym lub w innym dniu ustalonym w harmonogramie wywozu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt. 3.7. pkt 2 SWZ Opis
przedmiotu zamówienia oraz pkt 7 ppkt. 2 Załącznika Nr 1 do umowy.
Pytanie 7
Dotyczy: 3.7 ppkt. 6 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
6) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia właścicielom nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, właścicielom nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy oraz właścicielom nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, harmonogramu wywozu odpadów w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku
dla okresu, o którym mowa w ppkt 4
Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę
kalendarzyków, które będą udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych
zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego, w zamian za kalendarze odbioru
odpadów w wersji papierowej? Jednocześnie, w sytuacji zaakceptowania przez
Zamawiającego elektronicznej formy kalendarzyków, Wykonawca proponuje
dostarczenie określonej ilości każdego rodzaju harmonogramu w formie papierowej do
siedziby Zamawiającego do wykorzystania w miarę potrzeb.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe propozycje, Wykonawca zwraca
się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie harmonogramów odbioru
odpadów w wersji papierowej do Siedziby Zamawiającego w ilości odpowiadającej
liczbie nieruchomości na terenie gminy do samodzielnego rozdysponowania wśród
właścicieli nieruchomości przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt. 3.7. pkt 6 SWZ Opis
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 8
Dotyczy: 3.8 ppkt.5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
5) Odebrania odpadów ze wszystkich nieruchomości zgłoszonych przez Zamawiającego, bez
względu na stopień trudności dojazdu do nieruchomości.
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
5) Odebrania odpadów ze wszystkich nieruchomości zgłoszonych przez Zamawiającego, bez
względu na stopień trudności dojazdu do nieruchomości. W sytuacji, gdy nie jest możliwa
realizacja usługi zgodnie z umową, Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia
zastępczych miejsc gromadzenia odpadów oraz innych terminów ich odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt. 3.8. pkt 5 SWZ Opis
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 9
Dotyczy: 3.8 ppkt. 18 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia i §5 pkt. 32 projektu
umowy
Ważenia wszystkich odebranych frakcji odpadów przed odjazdem z terenu gminy. Ważenie
odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w obecności pracownika Urzędu.
Wykonawca zauważa, że jest zobligowany do każdorazowego ważenia odebranych
odpadów podczas wjazdu na teren Instalacji Komunalnej przed rozładunkiem
odpadów. Ważenie to odbywa się na legalizowanej wadze. Zamawiający ma prawo do
wyrywkowego kontrolowania sposobu ważenia odpadów przez Wykonawcę podczas
wjazdu na teren Instalacji Komunalnej. Nałożenie na Wykonawcę obowiązku
dodatkowego każdorazowego ważenia odpadów w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego nie ma uzasadnienia i niepotrzebnie wydłuża proces realizacji usługi
odbioru odpadów. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnioskuje o wykreślenie
wskazanego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt. 3.8. pkt 18 SWZ Opis
przedmiotu zamówienia i §5 pkt. 32 projektu umowy.
Pytanie 10
Dotyczy: 19.1 do SWZ
19.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, zobowiązany
jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej
brutto podanej w formularzu ofertowym.
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
19.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, zobowiązany
jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny ofertowej
brutto podanej w formularzu ofertowym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt. 19.1 SWZ.
Pytanie 11
Dotyczy: §3 ust. 3 projektu umowy
„Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.”
Wykonawca zwraca się z pytaniem, jakiego dokumentu będzie wymagał Zamawiający
w sytuacji, gdy na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu Wykonawca ma
już zawartą umowę z podwykonawcą? Czy Wykonawca będzie zobowiązany
przedłożyć kopię podpisanej umowy o podwykonawstwo?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał przedłożenia kopii podpisanej umowy o
podwykonawstwo.
Pytanie 12
Dotyczy: §11 ust. 8 projektu umowy
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie ……… dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT wraz z załącznikiem w postaci dokumentów, wystawionej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy i
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega
z płatnościami z tytułu świadczenia usług wykonywanych przez podwykonawcę, jeżeli
Wykonawca korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy. Strony umowy
zgodnie ustalają, że brak oświadczenia podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do
wypłaty, na koszt Wykonawcy, wynagrodzenia należnego podwykonawcom i zwalnia
Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcom.
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie ……… dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT wraz z załącznikiem w postaci dokumentów, o których mowa
w §8 ust. 1, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami
niniejszej umowy i przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, że
Wykonawca nie zalega z płatnościami z tytułu świadczenia usług wykonywanych przez
podwykonawcę, jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy
podwykonawcy. Strony umowy zgodnie ustalają, że brak oświadczenia podwykonawcy
upoważnia Zamawiającego do wypłaty, na koszt Wykonawcy, wynagrodzenia należnego
podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcom.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę przez wykonawcę i dokonuje
zmiany zapisów §11 ust. 8 projektu umowy w następujący sposób:
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie ……… dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT wraz z załącznikiem w postaci dokumentów, o których mowa
w §8 ust. 1, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami
niniejszej umowy i przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, że
Wykonawca nie zalega z płatnościami z tytułu świadczenia usług wykonywanych przez
podwykonawcę, jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy
podwykonawcy. Strony umowy zgodnie ustalają, że brak oświadczenia podwykonawcy
upoważnia Zamawiającego do wypłaty, na koszt Wykonawcy, wynagrodzenia należnego
podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcom.

Pytanie 13
Dotyczy: §13 ust. 2 pkt. 2 i 4 projektu umowy
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
2) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości
objętej obowiązkiem odbierania odpadów lub odebrania tych odpadów w terminie
niezgodnym z harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 21 umowy. Kara będzie
naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 złotych oraz ilości gospodarstw domowych od których
nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem,
4) w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia odpadów, które wysypały się
podczas opróżniania pojemników
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
2) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości objętej
obowiązkiem odbierania odpadów lub odebrania tych odpadów w terminie niezgodnym z
harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt. 20 umowy. Kara będzie naliczana jako
iloczyn kwoty 50,00 złotych oraz ilości gospodarstw domowych od których nie odebrano
odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem,
4) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia odpadów, które wysypały się
podczas opróżniania pojemników, sytuacji gdy pojemniki były w sposób właściwy
przygotowane do odbioru (nieprzepełnione, zamknięta klapa).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §13 ust. 2 pkt. 2 i 4 projektu
umowy dotyczące wysokości kar. Ponadto Zamawiający wprowadza korektę w zapisach §13
ust. 2 pkt. 2 projektu umowy dotyczącą odniesienia do paragrafu umowy w następujący
sposób:
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
2) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości
objętej obowiązkiem odbierania odpadów lub odebrania tych odpadów w terminie
niezgodnym z harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 20 umowy. Kara będzie
naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 złotych oraz ilości gospodarstw domowych od których
nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem,
Pytanie 14
Dotyczy: §5 ust. 1 pkt. 22 projektu umowy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
22) sporządzanie miesięcznych raportów i sprawozdań, o których mowa w § 9 umowy,
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
22) sporządzanie miesięcznych raportów i sprawozdań, o których mowa w § 8 umowy.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę przez wykonawcę i dokonuje
zmiany zapisów §5 ust. 1 pkt 22 projektu umowy w następujący sposób:
22) sporządzanie miesięcznych raportów i sprawozdań, o których mowa w § 8 umowy.

Pytanie 16
Dotyczy: 3 pkt. 3.6 ppkt. 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
3.6. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący zorganizowania i obsługi objazdowej zbiórki
odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
zagospodarowania zebranych odpadów.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje również zorganizowanie i obsługę systemu obwoźnego
odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości objętych odbiorem znajdujących się na
terenie gminy Lipce Reymontowskie wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
3.6. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący zorganizowania i obsługi objazdowej zbiórki
odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
zagospodarowania zebranych odpadów.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje również zorganizowanie i obsługę systemu obwoźnego
odbioru odpadów wystawionych do utwardzonej publicznej drogi dojazdowej lub z pergoli
śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz z
nieruchomości objętych odbiorem znajdujących się na terenie gminy Lipce Reymontowskie
wraz z zagospodarowanie zebranych odpadów
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy rozdziału 3 pkt. 3.6. ppkt 1
SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 17
Dotyczy : 3.7 ppkt. 1 b) do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
„3.7.Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący częstotliwości odbierania odpadów.
b) -segregowane odpady komunalne:
- zmieszane odpady opakowaniowe (metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe) – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
- opakowania ze szkła, papier – nie rzadziej niż raz na kwartał,
- popiół z palenisk domowych z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
z tym że w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
„3.7.Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący częstotliwości odbierania odpadów.
b) segregowane odpady komunalne:
- zmieszane odpady opakowaniowe (metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe) – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
- opakowania ze szkła, papier – nie rzadziej niż raz na kwartał,
- bioodpady z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że w
okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt. 3.7. ppkt l lit. b) SWZ
Opis przedmiotu zamówienia. Wprowadzone zmiany byłby niezgodne z przepisami prawa
miejscowego.

Pytanie 18
Dotyczy : 5.2.1 ppkt. 2 i 7.3 ppkt. 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia i §4 ust. 4 pkt.
2 projekt umowy
5.2.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający określa, że niniejszy warunek zostanie
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
2) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze
zm.),
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie powyższego zapisu, ponieważ zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie transportu wynika z wpisu do BDO.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy 5.2.1.ppkt. 2 i 7.3 ppkt 2 SWZ
Opis przedmiotu zamówienia i §4 ust. 4 pkt. 2 projekt umowy.
Pytanie 19
Dotyczy: SWZ rozdział 3 pkt. 3.3.
Wykonawca wnioskuje o dodanie do SWZ rozdział 3 pkt. 3.3. ppkt. 12 o następującej
treści:
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na swój koszt pojemników zniszczonych w
wyniku normalnego użytkowania lub uszkodzonych z winy Wykonawcy. W przypadku
uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemnik, będących następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik np. kradzież, spalenie,
użytkowanie pojemników do innych celów, niezgodnych z ich przeznaczeniem, naprawa
pojemników lub ich wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika danego pojemnika.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do SWZ proponowanej treści.
Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej znak sprawy:
RGPiK.271.12.2021.
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