
Nr zamówienia: RGS.6238.1.2013
Miechów-Charsznica, dnia 5.04.2013 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Odbieranie,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów  ko munalnych  od  wła ścicieli  nieruchomo ści  
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica”

nr ogłoszenia : 121388-2013; data zamieszczenia : 2 7.03.2013r.

Gmina Charsznica  (Zamawiający)  stosownie do Art.  38 ust.  2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych (t. jedn. Dz.  U. z 2010r.,  Nr 113, poz.  759 ze zm.) przekazuje następujące 
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 

Pyt. 
1.  Prosz ę o wskazanie warto ści szacunkowej zamówienia.

Odp. 
Ad. 1. Zamawiający nie uwzględnia wniosku o wskazanie wartości szacunkowej zamówienia. Zgodnie z art. 
86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem 
ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pyt. 
2.  W sekcji I pkt. 8 ppkt. 3 lit. c SIWZ Zamawiający wskazał, iż w celu wykazania spełnienia warunków 

w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż:
dysponuje  instalacją  do  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  (regionalną  instalacją  do 
przetwarzania  odpadów  komunalnych  lub  instalacją  zastępczą  wyznaczoną  do  obsługi  Regionu 
Zachodniego).
W sekcji I SIWZ Zamawiający wskazał
podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do  przekazywania  
odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania  
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych.

2.1  Proszę o wyja śnienie czy wobec przytoczonych powy żej zapisów SIWZ Zamawiaj ący dopuszcza 
zagospodarowanie  odpadów  zarówno  w  instalacjach  reg ionalnych  jak  i  w  instalacjach 
zastępczych  
w przypadkach okre ślonych przepisami prawa?

2.2   Proszę  o wykre ślenie zapisów sekcji I pkt. 8 ppkt. 3 lit. c SIWZ. Pragnę  zauważyć,  iż  wymóg 
dysponowania instalacja regionaln ą lub instalacj ą zastępczą jak warunek udziału w post ępowaniu 
jest  warunkiem nadmiernym i stawiaj ącym w uprzywilejowanej sytuacji  podmioty dysponuj ące 
instalacjami   regionalnymi.  Do  prawidłowego  wykonan ia  zamówienia  nie  jest  niezb ędne 
dysponowanie   instalacj ą  regionaln ą  (lub  zast ępczą)  gdy ż  zagospodarowanie  odpadów  mo że 
nast ępować  w  oparciu  o  umowy  cywilne,  a  instalacje  z  mocy  pra wa  są  zobowi ązane  do 
przyjmowania odpadów komunalnych z regionu odpadowe go.

Odp.
Ad. 2.1. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów zarówno w instalacjach regionalnych, jak i w 
instalacjach zastępczych w przypadkach określonych przepisami prawa (art. 9e ust. 1 pkt 1 oraz art. 9l ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Ad.  2.2.  Z  uwagi  na  przedmiot  zamówienia  (odbieranie,  transport  i  zagospodarowanie odpadów 
komunalnych), Zamawiający uważa warunek określony sekcji I pkt. 8 ppkt. 3 lit.  c SIWZ za uzasadniony i 
nienadmierny,  w  związku  z  czym  nie  uwzględnia  wniosku  o  jego  wykreślenie.  Warunek  dysponowania 
odpowiednią instalacją do zagospodarowania odpadów jest adekwatny z uwagi na ciążące na Zamawiającym 



obowiązki wynikające z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Zamawiający wskazuje, iż w celu wykazania spełnienia warunku dopuszczalne jest poleganie na 
potencjalne  technicznym  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  danego 
wykonawcę z tymi podmiotami. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych).

Pyt. 
3.  W § 17 ust.  2 lit.  a)  zamawiający określił  kary umowne za nieosiągnięcie  poziomów recyklingu  

i  przygotowania  do  ponownego  użycia  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  oraz 
biodegradowalnych, które nie pojawiają się w opisie przedmiotu zamówienia.

3.1 Prosz ę o potwierdzenie, że odpady budowlane, rozbiórkowe oraz biodegradowaln e nie są objęte 
przedmiotowym  zamówieniem.  Wnosz ę  ponad  o  wykre ślenie  kar  umownych  za  nie  osi ągnięcie 
poziomów recyklingu odpadów budowlanych, rozbiórkow ych oraz biodegradowalnych. 

Odp.
Ad. 3.1. Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy o wykreślenie ze wzoru umowy kary umownej za nie 
osiągnięcie poziomów recyklingu odpadów budowlanych, rozbiórkowych. W związku z tym § 17 ust. 2 lit. a) 
wzoru umowy przybiera brzmienie:
„a)  za niedotrzymanie wymaganego zapisami SIWZ:
i. poziomu recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego u życia  nast ępujących  frakcji  odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (nieosi ągnięcie poziomu),
ii. poziomu  masy  odpadów  komunalnych  ulegaj ących  biodegradacji  przekazywanych  do 
składowania (przekroczenie dopuszczalnego poziomu). ”
Z kolei §17 ust. 3 wzoru umowy przybiera brzmienie:
„Wysoko ść kary umownej wymierzanej na podstawie ust. 2 pkt i  lub ii stanowi iloczyn stawki opłaty za 
zmieszane odpady komunalne,  okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art.  290 u stawy z 
dnia  27  kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony  środowiska,  i  brakuj ącej  masy  odpadów komunalnych, 
wyra żonej w Mg, wymaganej do osi ągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania  do 
ponownego  u życia  lub  nieprzekroczenia  dopuszczalnej  masy  odpadó w  komunalnych  ulegaj ących 
biodegradacji przekazywanych do składowania.”
Zamawiający nie uwzględnia wniosku wykonawcy o wykreślenie kary umownej za nie osiągniecie poziomu 
dotyczącego  odpadów  ulegających  biodegradacji.  Zgodnie  z  SIWZ,  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
nieprzekroczenia  dopuszczalnego  poziomu  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji  przekazywanych  do składowania,  tj.  poziomu 50% w stosunku do wynoszącej  394,988 Mg 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na terenie Gminy Charsznica.

Pyt. 
4. W sekcji VII pkt. 3 ppkt. 14 zamawiający wskazał, iż w raportach miesięcznych Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać zużycie paliwa.

4.1  Wnosz ę  o  wykre ślenie  tego  punktu  w  cało ści.  Dane  dotycz ące  zużycia  paliwa przez  pojazdy, 
którymi wykonawca b ędzie realizował usługi s ą nieistotne z punktu widzenia prawidłowej jej reali zacji, 
a  ich  agregacja  jest  czasochłonna  i  generuje  dodatk owe  koszty.  Ponadto  pragn ę  zauważyć,  
iż  Wykonawca  tymi  samymi  pojazdami  ma  prawo  i  b ędzie  świadczył  usługi  równie ż  dla  innych 
kontrahentów. W przypadku gdyby Zamawiaj ący podtrzymał zapis SIWZ prosz ę o wyja śnienie w jakim 
celu Zamawiaj ący b ędzie zbierał dane dotycz ące zużycia paliwa. Ponadto prosz ę o wskazanie danych 
jakie maja by ć pprzedstawiane w raporcie dotycz ącym zu życia paliwa (czy chodzi o średnie spalanie 
w trakcie realizacji usługi, czy całkowite zu życie paliwa na poje ździe w okresie sprawozdawczym) . 

Odp.
Ad. 4.1. Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy o wykreślenie ppkt. 14 w sekcji VII pkt. 3.

Pyt. 
5. W sekcji VIII pkt.2 zamawiający wskazał:



1.  Wykonawca umożliwia  Zamawiającemu dokonanie  kontroli  i/lub  audytu  w dowolnym dniu  i  o dowolnej  
godzinie w zakresie: pojazdów wykonawcy, instalacji przetwarzających odpady odbierane przez  wykonawcę,  
bazy magazynowo-transportowej. 
2.  Kontrola  i/lub  audyt,  o  których mowa powyżej,  mogą  dotyczyć  zarówno dokumentów,  jak  i  fizycznego 
sprawdzenia zgodności informacji podawanych w dokumentach ze stanem faktycznym (np. przegląd pojazdu  
przez Zamawiającego, wizyta Zamawiającego na instalacji i dokonanie pomiarów, wizyta Zamawiającego w 
bazie magazynowo-transportowej).

5.1 Prosz ę o  doprecyzowanie zakresu i charakteru pomiarów ja kie Zamawiaj ący ma zamiar prowadzi ć 
na instalacjach, w których b ędą przetwarzane odpady z Gminy Charsznica. Pragn ę zauważyć,  iż do 
instalacji trafiały b ędą odpady od wielu kontrahentów. Ponadto pragn ę zauważyć, iż odpady z gminy 
Charsznica mog ą być zagospodarowywane w wi ęcej ni ż jednej instalacji, które mog ą ale nie musz ą 
należeć do Wykonawcy.
5.2 W związku z wyra żonymi wy żej wątpliwo ściami wnosz ę o zamian ę zapisów sekcji VIII pkt.2 ppkt. 1 
na nast ępujący: Wykonawca umo żliwia Zamawiaj ącemu dokonanie kontroli i/lub audytu w dowolnym 
dniu w godzinach pracy Wykonawcy w zakresie:  pojazd ów wykonawcy, instalacji  przetwarzaj ących  
odpady odbierane przez  wykonawc ę (o ile odpady b ędą zagospodarowywane w instalacji nale żącej  
do Wykonawcy), bazy magazynowo-transportowej.

Odp.
Ad. 5.1. Jako cel kontroli  instalacji  do zagospodarowania odpadów Zamawiający wskazuje określenie, czy 
sposób  zagospodarowania  odpadów  pozwala  na  osiągnięcie  przez  danego  wykonawcę  poziomów 
wskazanych w SIWZ.
Ad. 5.2. Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę zapisów sekcji VIII pkt. 2 ppkt. 1. Z uwagi na ciążące 
na  Zamawiającym  obowiązki  w  zakresie  standardu  zagospodarowania  odpadów,  niezbędne  jest 
dysponowanie przez niego prawem do bieżącej kontroli  nad sposobem wykonywania usługi.  W przypadku 
przekazywania  przez wykonawcę  odpadów do zagospodarowania w instalacji  obcej, powinien on zawrzeć 
odpowiedni  zapis  w  umowie  z  właścicielem/operatorem  instalacji  o  prawie  Zamawiającego  do 
przeprowadzania kontroli standardu świadczenia usługi.

Pyt. 
6. W sekcji III.2 pkt. 1 lit. b) zamawiający wskazał:
Odpady  te  powinny  być  odbierane  z  częstotliwością  co  najmniej  1  raz  na  tydzień  (tak  często,  aby  nie  
dochodziło do wysypywania się odpadów z pojemników).

6.1 Prosz ę o jednoznaczne okre ślenie cz ęstotliwo ści odbioru odpadów zmieszanych.

Odp.
Ad.  6.1.  Zgodnie  z  charakterystyką  Gminy  Charsznica  zawartą  w  SIWZ,  szacuje  się,  iż  w  zabudowie 
wielorodzinnej (której dotyczy pytanie Wykonawcy) zamieszkuje ok. 200 osób. W myśl zapisów Regulaminu 
utrzymania  czystości  i  porządku na terenie  Gminy Charsznica,  przyjmuje  się  50  litrów jako średnią  ilość 
odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Gminy Charsznica w ciągu miesiąca. 
W  opracowywanym  przez  wykonawcę  Harmonogramie  Usług,  powinien  on  wskazać  odpowiednią 
częstotliwość do zagwarantowania nie wysypywania się odpadów z pojemników.

Pyt. 
7. W sekcji IX pkt. 2 do 4  zamawiający wskazał:
2. Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie osoby lub osób(minimalnie 2, a maksymalnie 5 osób) do kontaktu  
odpowiedzialnych ze strony wykonawcy za bieżące kontakty z Zamawiającym w związku ze świadczeniem 
usług  w  ramach  Zamówienia.  W  ramach  danych  kontaktowych  wykonawca  zobowiązany  jest  podać  co  
najmniej:  imię,  nazwisko,  funkcję  w przedsiębiorstwie,  nr  telefonu,  nr  faks, adres e-mail  każdej  osoby do  
kontaktu. 
3. Osoby, o których mowa w punkcie 2 powyżej  winny posiadać  odpowiednie kwalifikacje oraz winny być  
upoważnione do podejmowania niezbędnych decyzji operacyjnych, zarówno w warunkach normalnych, jak  
i w sytuacjach nadzwyczajnych.
4. Osoby do kontaktu ze strony wykonawcy, o których mowa w pkt. 2 powyżej, powinny być wskazane w taki  
sposób, aby zawsze przynajmniej jedna z tych osób była dostępna telefonicznie i pod adresem e-mail dla  
Zamawiającego  w  dniach  i  godzinach  świadczenia  usług  odbioru  odpadów  przez  wykonawcę  -  tj.  od  
poniedziałku do soboty godzinach 7.00-20.00 (z wyłączeniem świąt).



7.1 Prosz ę o wyja śnienie w jakim celu Zamawiaj ący żąda od Wykonawcy zaanga żowania w realizacj ę 
usługi 2 do 5 osób do bie żących kontaktów z Zamawiaj ącym, które maj ą być dyspozycyjne przez cały 
okres  umowy przez  6  dni  w tygodniu  w godzinach  od 7 -20 niezale żnie  czy  w  danym dniu   b ędą 
świadczone usługi na rzecz zamawiaj ącego. Pragn ę zauważyć,  iż powy ższe żądanie zamawiaj ącego 
znacznie podwy ższy koszt  realizacji  usługi a b ędzie miało  niewielki  b ądź  żaden wpływ na jako ść  
i terminowo ść realizacji usługi.  
7.2 W związku z powy ższym prosz ę  o wykre ślenie z SIWZ zapisu sekcji  IX pkt. 2:  (minimalnie 2, a 
maksymalnie 5 osób).
7.3 W związku z powy ższym prosz ę o zmian ę zapisu sekcji IX pkt. 4 SIWZ na nast ępującą: Osoby do 
kontaktu  ze strony wykonawcy,  o których mowa w pkt.  2 powy żej,  powinny by ć  wskazane w taki  
sposób, aby zawsze przynajmniej jedna z tych osób b yła dost ępna telefonicznie i pod adresem e-mail  
dla Zamawiaj ącego od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 8 do 16 oraz  w dniach świadczenia  
usług odbioru odpadów przez wykonawc ę w godzinach w jakich odpady b ędą odbierane (pomi ędzy  
7.00 a 20.00)

Odp.
Ad.  7.1.-  7.3.  Zamawiający  częściowo  uwzględnia  wniosek  wykonawcy,  tj.  nadaje  następujące  brzmienie 
sekcji IX pkt 2-4:
„2.  Obowi ązkiem  wykonawcy  jest  wskazanie  osoby  do  kontaktu  od powiedzialnej  ze  strony 
wykonawcy  za  bie żące  kontakty  z  Zamawiaj ącym  w  zwi ązku  ze  świadczeniem  usług  w  ramach 
Zamówienia. W ramach danych kontaktowych wykonawca zobowi ązany jest poda ć co najmniej: imi ę, 
nazwisko,  funkcj ę  w  przedsi ębiorstwie,  nr  telefonu,  nr  faks,  adres  e-mail  osoby  do  kontaktu.  W 
przypadku  czasowej  niedost ępno ści  osoby  (np.  urlop),  wykonawca  powinien  wskaza ć  osob ę 
zastępującą osob ę do kontaktu oraz poda ć  Zamawiaj ącemu co najmniej:  imi ę,  nazwisko, funkcj ę w 
przedsi ębiorstwie, nr telefonu, nr faks, adres e-mail osoby  zastępującej osob ę do kontaktu.
3.  Osoba  do  kontaktu,  o  której  mowa  w  punkcie  2  pow yżej  winna  posiada ć  odpowiednie 
kwalifikacje  oraz  winna  by ć  upowa żniona  do  podejmowania  niezb ędnych  decyzji  operacyjnych, 
zarówno  w  warunkach  normalnych,  jak  i  w  sytuacjach  nadzwyczajnych.  Warunki  te  odnosz ą  się 
równie ż do osoby zast ępującej osob ę do kontaktu.
4.  Osoba do kontaktu ze strony wykonawcy powinna by ć dost ępna telefonicznie i pod adresem 
e-mail  dla Zamawiaj ącego od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w dniach 
świadczenia usług odbioru odpadów przez wykonawc ę w godzinach w jakich odpady b ędą odbierane 
(pomi ędzy 7.00 a 20.00). Warunki te odnosz ą się równie ż do osoby zast ępującej osob ę do kontaktu.”

Pyt. 
8. W § 14 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający wskazał:
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył  kopię  dokumentu ubezpieczenia  wraz z oryginałem tego  
dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą  obejmującą  świadczenie  
usług będące przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż … PLN, na cały okres realizacji  
przedmiotu  umowy,  z  rozszerzeniem  o  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  wyrządzone  przez  
podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców).

8.1 Pragnę zauważyć iż umowy OC w zwi ązku z prowadzon ą działalno ści gospodarcz ą zawierane s ą 
na okresy roczne i nie s ą powi ązane bezpo średnio z realizowanymi kontraktami. Wobec powy ższego 
wnosz ę o zast ąpienie zapisu § 14 ust. 1 wzoru umowy nast ępującym:  Wykonawca w dniu zawarcia 
umowy przedło żył kopi ę dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dok umentu do wgl ądu lub  
kopi ę podpisan ą przez ubezpieczyciela, potwierdzaj ącą,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialno ści  
cywilnej w zwi ązku z prowadzon ą działalno ścią gospodarcz ą obejmuj ącą świadczenie usług b ędące  
przedmiotem  umowy,  na  sum ę  ubezpieczenia  nie  mniejsz ą  niż  …  PLN,  z  rozszerzeniem  
o odpowiedzialno ść cywiln ą za szkody wyrz ądzone przez podwykonawców (je żeli Wykonawca b ędzie  
korzystał  z  podwykonawców).  W  przypadku  gdy  w  trakc ie  realizacji  umowy  okres  ochrony  
ubezpieczeniowej  dobiegnie  ko ńca  Wykonawca  zobowi ązany  jest  do  przedło żenia  aktualnego  
dokumentu  ubezpieczenia  o  zakresie  to żsamym  z  dokumentem przedło żonym w  dniu  podpisania  
umowy.

Odp.
Ad. 8.1. Zamawiający uwzględnia wniosek o zmianę § 14 ust. 1 wzoru umowy, w związku z czym § 14 ust. 1 



wzoru umowy przyjmuje brzmienie:  „Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedło żył kopi ę dokumentu 
ubezpieczenia  wraz  z  oryginałem  tego  dokumentu  do  w glądu  lub  kopi ę  podpisan ą  przez 
ubezpieczyciela,  potwierdzaj ącą,  że jest  ubezpieczony od odpowiedzialno ści  cywilnej  w zwi ązku z 
prowadzon ą działalno ścią gospodarcz ą obejmuj ącą świadczenie usług b ędące przedmiotem umowy, 
na  sum ę  ubezpieczenia  nie  mniejsz ą  niż  … PLN, z  rozszerzeniem o odpowiedzialno ść  cywiln ą  za 
szkody wyrz ądzone przez podwykonawców (je żeli Wykonawca b ędzie korzystał z podwykonawców). 
W  przypadku,  gdy  w  trakcie  realizacji  umowy okres  o chrony  ubezpieczeniowej  dobiegnie  ko ńca, 
Wykonawca  zobowi ązany  jest  do  przedło żenia  aktualnego  dokumentu  ubezpieczenia  o  zakresie 
tożsamym z dokumentem przedło żonym w dniu podpisania umowy”.

Pyt. 
9. W formularzu ofertowym Zamawiający wskazał:
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... 
- załatwienie wykonania  

9.1 Prosz ę o okre ślenie maksymalnego terminu załatwienia reklamacji.
9.2 Prosz ę o okre ślenie dopuszczalnych sposobów zgłaszania reklamacji .
9.3  Prosz ę  o  okre ślenie  kto:  mieszkaniec  czy  wła ściciel  nieruchomo ści  b ędzie  uprawniony  do 
wnoszenia reklamacji.
9.4 Prosz ę o okre ślenie kto Zamawiaj ący czy Wykonawca b ędzie odbierał reklamacje od mieszka ńców 
(lub wła ścicieli nieruchomo ści).

Odp.
Ad.  9.1.-9.4.  Zamawiający uwzględnia  wniosek  Wykonawcy  poprzez  dodanie  w sekcji  IX  SIWZ pkt  6  w 
następującym brzmieniu:
„6.  Wykonawca  jest  obowi ązany  do  załatwiania  reklamacji  zgłaszanych  przez  wł aścicieli 
nieruchomo ści  lub  Zamawiaj ącego  w maksymalnym  terminie  do  2  dni.  Wykonawca  umi eszcza  na 
swojej stronie internetowej numer kontaktowy do zgł aszania reklamacji.”
Jednocześnie dokonuje się zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” 
poprzez wykreślenie fragmentu: „Reklamacje b ędą załatwiane w terminie:………….......... .......... dn i 
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnio nych 
reklamacji: .......... .......... ................. ... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
.................. .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
- załatwienie wykonania  
reklamacji: .......... .......... .......... ...... .... .......... .................... .......... .......... .......... .......... ........”.

Pyt. 
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania PSZOK na terenie Gminy Charsznica.          
Czy Wykonawca organizuje i prowadzi tylko PSZOK?
Czy szuka terenu na którym ma istnieć PSZOK oraz stara się o zezwolenia, pozwolenia na prowadzenie          
i dzierżawę terenu przyszłego PSZOK-u?
Proszę o sprecyzowanie i rozwinięcie zapisu o PSZOK oraz kto ponosi odpowiedzialność finansową  za           
działania związane z przygotowaniem przyszłego PSZOK-u?

Odp.
Ad. 10. Zgodnie  z SIWZ, punkt selektywnego zbierania  odpadów komunalnych będzie   zlokalizowany na 
terenie Zakładu Usług Komunalnych ul. Żarnowiecka 3 w Miechowie-Charsznicy. Zobowiązaniem wykonawcy 
nie  jest  prowadzenie  punktu  (np.  dzierżawa  terenu,  pozyskiwanie  zezwolenia  na  zbieranie,  tworzenie 
zabudowań), lecz wykonywanie następujących zobowiązań:
1) Odbieranie  z  PSZOK  następujących  rodzajów  odpadów  (co  najmniej  raz  na  2  miesiące,  według 
harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym):
a) przeterminowane leki i chemikalia, 
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) zużyte opony (o wadze do 10 kg sztuka),
2) Zaopatrzenie PSZOK w pojemniki na następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) przeterminowane leki i chemikalia, 



b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) zużyte opony (o wadze do 10 kg sztuka).

Pyt. 
11. W jaką ilość pojemników na poszczególne rodzaje odpadów ma być wyposażony PSZOK?

Odp.
Ad. 11. Ilość pojemników powinna być dostosowana do bieżącego zapotrzebowania korzystających z PSZOK.

Pyt. 
12. W jakie dni Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z nieruchomości ?

Odp.
Ad.  12.  Dni  odbioru powinny zostać  ustalone w Harmonogramie Usług  sporządzonym przez wykonawcę, 
z uwzględnieniem zasady, iż odbiór odpadów może odbywać  się od godz. 7.00 do 20.00. Zamawiający ma 
prawo wnosić bieżące uwagi i zastrzeżenia do Harmonogramu Usług.

Pyt. 
13 W SIWZ Zamawiającego pkt. 8 ppkt. 3) c) znajdujemy zapis:  dysponuje  instalacją  do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych ( regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych lub         
istniejąca zastępczą wyznaczoną do obsługi Regionu Zachodniego )
Jak również czytamy w załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający umieścił zapis w tabelce o „informacji o              
instalacji oraz informacji o prawie do dysponowania”
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania własnej instalacji w regionie Zachodnim?
Czy możliwości oznajmienia w załączniku nr 5 do SIWZ informacji o np. umowie z przykładową instalacją         
regionu Zachodniego lub oświadczeniem, że dana instalacja deklaruje się na gotowość przyjęcia odpadów? 

Odp.
Ad.  13.  Zamawiający  nie  wymaga,  by  wykonawca  dysponował  własną  instalacją  w  regionie  Zachodnim. 
Zamawiający wskazuje, iż w celu wykazania spełnienia warunku dopuszczalne jest poleganie na potencjale 
technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących danego wykonawcę  z tymi 
podmiotami.  W  takiej  sytuacji  wykonawca  jest  zobowiązany  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował  zasobami niezbędnymi  do realizacji  zamówienia,  w szczególności  przedstawiając  w tym celu 
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych).


