Kowary dnia 28.03.2017 r.
GK. 271.4.2017
PYTANIE I ODPOWIEDŹ ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na
terenie Gminy Miejskiej Kowary
Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na
pytania Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania na zadaniu pn: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary.
Pytanie 1:
Czy liczba mieszkańców zamieszkałych z deklaracji na dzień 03.03.2017 r. jest tożsama z ilością
podaną w wykazie w załączniku nr 1 SIWZ?
Odpowiedź 1
Liczba mieszkańców zamieszkałych według deklaracji na dzień 03.03.2017 r. nie jest tożsama
z ilością podaną w wykazie nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne podanych
w szczegółowym przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W wykazie tym
podane są również nieruchomości niezamieszkałe oraz tereny publiczne.
Pytanie 2:
Jakie w przedmiotowym zamówieniu wymagane są pojemniki o jakich parametrach, z jakiego
materiału?
Odpowiedź 2
W przedmiotowym zamówieniu wymagane są pojemniki o pojemności i kolorystyce określonej
w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Kowary – Uchwała Nr XXXIV/177/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r.
Pojemniki powinny spełniać normy Polskie i Unii Europejskiej.
Pytanie 3:
Czy Wykonawca ma obowiązek przedłożenia umowy z podmiotami, dot. leków?
Odpowiedź nr 3
Wykonawca powinien przedłożyć umowy z podmiotami na wskazanie Zamawiającego.
Pytanie 4:
W jakim terminie od podpisania umowy ma zostać wyposażony i funkcjonować PSZOK?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający wymaga aby PSZOK został wyposażony i funkcjonował w terminie do 15 dni od daty
podpisania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Pytanie 5:
W pozostałych obowiązkach Wykonawcy w pkt 18, Zamawiający zawarł zapis cyt.: "czujników
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów" – co to oznacza?
Odpowiedź 5
Zapis pkt 18 Załącznika nr 1 do SIWZ – pozostałe obowiązki Wykonawcy - „czujników
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów” jest zapisem ustawowym zgodnie z § 5
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r., poz. 122).
Pytanie 6:
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził postępowanie wyboru RIPOK-u, do
usługi zagospodarowania odpadów?
Odpowiedź 6
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę postępowania wyboru RIPOK-u do
usługi zagospodarowania odpadów.
Pytanie 7:
W zadaniu nr 1 w zakresie zagospodarowania odpadów, Zamawiający zawarł zapis dot.
"pozostałości z sortowania odpadów zmieszanych". Czy Wykonawca na dzień składania oferty
musi posiadać stosowne zezwolenie oraz instalacje do prowadzenia sortowania?
Odpowiedź 7
Wykonawca nie musi posiadać zezwoleń oraz instalacji do prowadzenia sortowania odpadów
zmieszanych. Zamawiający w tym zakresie sprostuje oczywista omyłkę w przedmiocie
zamówienia.
Pytanie 8:
Ilość raportów miesięcznych odebranych odpadów: czy raporty dla każdego typu i rodzaju odpadów
od Wykonawcy będą podstawą zatwierdzenia raportów na podstawie deklaracji czy kwitów
wagowych ilości i rodzajów odpadów przekazanych do RIPOK-u?
Odpowiedź 8
Raporty miesięczne powinny zawierać między innymi informacje o ilości i rodzajach odebranych
odpadów komunalnych. Ilość i rodzaj odebranych odpadów powinna być potwierdzona zbiorczym
zestawieniem z wagi oraz kartą przekazania odpadów.
Pytanie 9:
W zadaniu nr 1 Zamawiający wskazuje dostarczenie do wskazanych nieruchomości worków? Czy
usługa dotyczy także zakupu worków?
Odpowiedź 9
zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określił iż
„Wykonawcy przyjmują do szacowania ceny ryczałtowej za jeden miesiąc świadczenia usługi ilość
odpadów przewidzianych do odebrania i zagospodarowania z terenu Gminy Kowary w wysokości:
ok. 355 Mg/m-c (zaoferowana cena ryczałtowa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów
niesegregowanych, segregowanych wraz z wyposażeniem nieruchomości jednorodzinnych w worki
do zbiórki odpadów segregowanych ...”. W związku z czym przedmiot zamówienia obejmuje zakup
i dostarczenie worków, których rodzaj i ilość określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
Pytanie 10:
Zadanie 6 – co według Zamawiającego oznacza sezon, mając na myśli akcję liść, proszę
o wskazanie przybliżonych terminów wykonania akcji?
Odpowiedź 10
Przybliżony termin wykonania akcji liść to październik, listopad.

Pytanie 11:
Czy przewidziana jest zbiórka baterii o kodzie 20 01 33* w punkcie PSZOK i w ramach zadania
zagospodarowania i odbioru baterii?
Odpowiedź 11
Tak, w punkcie PSZOK i w ramach zadania zagospodarowania i odbioru baterii przewidziana jest
zbiórka baterii o kodzie 20 01 33*
Pytanie 12:
Czy PSZOK należy wyposażyć w wagę i jaką?
Odpowiedź 12
Zamawiający określił w szczegółowym przedmiocie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ, że odpady przyjmowane będą od mieszkańców Gminy Kowary do PSZOK zgodnie z
Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kowarach,
stanowiącym załącznik nr 1 do obowiązującej uchwały Nr XXXIV/176/2017 Rady Miejskiej w
Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w
Kowarach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miejskiej Kowary i odbierane z terenu PSZOK z częstotliwością wynikającą z
potrzeb, z uwzględnieniem stopnia zapełnienia pojemników/kontenerów do ich gromadzenia. Limit
ilościowy został określony jedynie w stosunku do odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne. W związku z tym do sprawdzenie limitowanej ilości konieczne
jest wyposażenie PSZOK w legalizowaną wagę umożliwiająca pomiar co najmniej do 200 kg.

Pytanie 13:
Zadanie 7 – Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie miał za zadanie przeprowadzenie 3 akcji
informacyjno – edukacyjnych, które mają się odbyć w siedzibie Wykonawcy. Proszę o wyjaśnienie
czym Wykonawca powinien dysponować np. Wielkość sal dydaktycznych oraz jakie standardy
winny być spełnione?
Odpowiedź 13
Ponieważ działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami są statutowym zadaniem Związku
Gmin Karkonoskich, którego Gmina Miejska Kowary jest członkiem, zorganizowanie i
przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami i segregacji
odpadów komunalnych w gminie Kowary, nie może być przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 14:
Czy Wykonawca będzie płacił czynsz dzierżawny za teren pod PSZOK i gniazda selektywnej
zbiórki odpadów?
Odpowiedź 14
Zamawiający wymaga prowadzenia i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zlokalizowanego na terenie Gminy Kowary. Ustalenie miejsca PSZOK na terenie
Gminy Kowary oraz kosztów związanych z jego funkcjonowaniem leży po stronie Wykonawcy
usługi. Zamawiający nie przewiduje dzierżawy terenu pod gniazda selektywnej zbiórki odpadów.
Pytanie 15:
Pod jakim kodem mają być odbierane odpady kuchenne i z jaką częstotliwością?
Odpowiedź 15
Odpady kuchenne mają być odbierane pod kodem 20 02 01, czyli odpady ulegające biodegradacji
z częstotliwością określoną w SIWZ.

Pytanie 16:
Czy Zamawiający przewiduje w ramach PSZOK odbiór zużytych lamp i opraw oświetleniowych,
czy jako odpad z grupy zseie?
Odpowiedź 16
Odbiór zużytych lamp i opraw oświetleniowych w ramach PSZOK prowadzony będzie w oparciu
o pojemniki do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Pytanie 17:
Czy Zamawiający przewiduje limity ilościowe/gabarytowe choinek w ramach prowadzonej akcji
"choinka" na gospodarstwo domowe?
Odpowiedź 17
Zamawiający nie przewiduje limitów w ramach akcji „choinka”.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym
zakresie:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. W SIWZ w dziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA rozdział I pkt 1 skreśla się
ppkt 7) „zorganizowanie i przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie
gospodarki odpadami i segregacji odpadów komunalnych w gminie Kowary.”
2. W SIWZ Dział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ust 2. w brzmieniu:
Termin zakończenia - do dnia 30.09.2018 r.
otrzymuje brzmienie:
Termin zakończenia - do dnia 31.03.2018 r.
W Załączniku nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. W dziale II (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
-Przedmiot zamówienia – zadanie 1, ust. 5 pkt 6) ppkt a) w brzmieniu
„przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych (niesegregowanych)
odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji w tym kuchennych i zielonych
i pozostałości z sortowania odpadów zmieszanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych wynikających z aktualnie obowiązującego Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK). W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w
stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów
do instalacji zastępczej, zgodnie z aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”
Otrzymuje brzmienie:
„przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych (niesegregowanych)
odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji w tym kuchennych i zielonych

do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wynikających z aktualnie
obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tj. Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W przypadku awarii instalacji
regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnych
eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczej, zgodnie
z aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
4. W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabelę nr 1 zastępuje się
poniższą Tabelą.
Tabela nr 1. Szacunek ilości worków do segregacji z podziałem na frakcje
Rodzaj worków

Szkło (80 l)

Metale i tworzywa Papier (120 l)
sztuczne (120 l)

BIO (120 l)

Ilość worków

2.500

12.500

8.100

5.000

5. W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dziale I Ogólny opis
przedmiotu zamówienia pkt 1 skreśla się ppkt 7) „zorganizowanie i przeprowadzenie akcji
informacyjno – edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami i segregacji odpadów komunalnych
w gminie Kowary.”
6. W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dziale II Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia skreśla się pkt Przedmiot zamówienia – zadanie 7.
7. W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyrażenie w brzmieniu:
„Wykonawcy przyjmują do szacowania ceny ryczałtowej za jeden miesiąc świadczenia usługi ilość
odpadów przewidzianych do odebrania i zagospodarowania z terenu Gminy Kowary w wysokości:
ok. 355 Mg/m-c (zaoferowana cena ryczałtowa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów
niesegregowanych, segregowanych wraz z wyposażeniem nieruchomości jednorodzinnych w worki
do zbiórki odpadów segregowanych i dostarczeniem zestawów pojemników do segregacji odpadów
tzw. "gniazd" na tereny gminne, zbiórkę objazdową odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych, obsługę PSZOK, zorganizowanie akcji liść i akcji choinka oraz przeprowadzenie akcji
informacyjno-edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami i segregacji odpadów komunalnych w
gminie Kowary). Wyliczona i zaoferowana cena ryczałtowa na miesiąc będzie stanowiła podstawę
do późniejszych rozliczeń na etapie realizacji umowy. Faktyczna ilość odpadów komunalnych
będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.”
Otrzymuje brzmienie:
„Wykonawcy przyjmują do szacowania ceny ryczałtowej za jeden miesiąc świadczenia usługi ilość
odpadów przewidzianych do odebrania i zagospodarowania z terenu Gminy Kowary w wysokości:
ok. 355 Mg/m-c (zaoferowana cena ryczałtowa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów
niesegregowanych, segregowanych wraz z wyposażeniem nieruchomości jednorodzinnych w worki
do zbiórki odpadów segregowanych i dostarczeniem zestawów pojemników do segregacji odpadów
tzw. "gniazd" na tereny gminne, zbiórkę objazdową odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych, obsługę PSZOK, zorganizowanie akcji liść i akcji choinka). Wyliczona i zaoferowana
cena ryczałtowa na miesiąc będzie stanowiła podstawę do późniejszych rozliczeń na etapie
realizacji umowy. Faktyczna ilość odpadów komunalnych będzie zależna od potrzeb
Zamawiającego i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.”
8. W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dziale II Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia w pkt Pozostałe obowiązki Wykonawcy pkt 21 w brzmieniu:

„Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych własciwej dla regionu
środkowosudeckiego, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej
obsługi regionu zgodnie z obowiązującymi w danym momencie świadczenia usługi przepisami.”
Otrzymuje brzmienie:
„Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych właściwej dla regionu środkowosudeckiego, w szczególnych przypadkach, do
instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z obowiązującymi w danym
momencie świadczenia usługi przepisami.”
W załączniku nr 9 do SIWZ – wzór umowy:
9. w § 3 Termin realizacji przedmiotu umowy w brzmieniu:
„Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 w terminie: od dnia podpisania umowy
do dnia 30.09.2018 r.”
otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 31.03.2018 r.”
10. w § 5 ust. 1 pkt 6 lit a) w brzmieniu:
„przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych (niesegregowanych)
odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji w tym kuchennych i zielonych i
pozostałości z sortowania odpadów zmieszanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych wynikających z aktualnie obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK). W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach
odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do
instalacji zastępczej, zgodnie z aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”
Otrzymuje brzmienie:
„przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych (niesegregowanych)
odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji w tym kuchennych i zielonych
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wynikających z aktualnie
obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tj. Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W przypadku awarii instalacji
regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnych
eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczej, zgodnie
z aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
11. w § 5 ust. 2 skreśla się pkt 7
12. w § 5 ust. 3 pkt 21 w brzmieniu
„Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych własciwej dla regionu
środkowosudeckiego, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej
obsługi regionu zgodnie z obowiązującymi w danym momencie świadczenia usługi przepisami.”

Otrzymuje brzmienie:
„Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych właściwej dla regionu środkowosudeckiego, w szczególnych przypadkach, do
instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z obowiązującymi w danym
momencie świadczenia usługi przepisami.”

