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Nowy Kawęczyn, 04.06.2013 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na : „Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy
Nowy Kawęczyn ”
Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu
03.06.2013r., wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1
Dotyczy punkt 4 litera b) str. 4 SIWZ:
„..comiesięcznego aktualizowania wykazu nieruchomości, z których zostały odebrane odpady
komunalne, zmiany do wykazu powinny zawierać informacje o ilości i rodzaju pojemników
znajdujących się na poszczególnych zamieszkałych nieruchomościach Gminy Nowy Kawęczyn..”
Czy taki wykaz Wykonawca musi podawać do Gminy?
Odpowiedź:
Tak, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia takiego wykazu i podawania go do Gminy.

Pytanie 2
Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia str. 8 SIWZ:
„7)Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywała się 2 razy w trakcie trwania zamówienia
raz w roku 2013, i raz w 2014 w okresie wiosennym, letnim bądź jesiennym. Termin zbiórki zostanie
uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z 3-miesiecznym wyprzedzeniem. Wykonawca
będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu harmonogram zbiórki w terminie 30 dni przed jej
przeprowadzeniem.”
Czy proponowany w SIWZ okres na uzgodnienie terminu zbiórki nie jest za długi? Z doświadczenia
Wykonawcy wynika, że wystarczającym jest okres jednego miesiąca przed planowanym
przeprowadzeniem zbiórki, natomiast przedłożenie harmonogramu na 14 dni przed rozpoczęciem
zbiórki.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na skrócenie okresu na uzgodnienie terminu zbiórki odpadów
wielkogabarytowych do jednego miesiąca i przedłożenie harmonogramu na 14 dni przed
rozpoczęciem zbiórki.

Pytanie 3
Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ §10 ust. 1 litera a):
„1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawca kary umowne w poniższych przypadkach i
wysokościach:
1) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki:
a)

w przypadku uchybienia terminu na wyposażeniu miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne

pojemniki określone w SIWZ”

Wnioskujemy o zagwarantowanie, że każdy właściciel nieruchomości jest poinformowany o nowym
systemie gospodarki odpadami, w tym o obowiązku odbioru zestawu pojemników przewidzianych w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Kawęczyn. Wnioskujemy o
udzielenie pomocy w tym zakresie Wykonawcy np. poprzez poinformowanie właścicieli
nieruchomości o terminach dostarczenia pojemników.
Co w sytuacji kiedy osoby dostarczające pojemniki nie zastaną właściciela nieruchomości ?
Wnioskujemy o zawarcie warunków w karach umownych, że kara nie dotyczy sytuacji, gdy
Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w dniu dostawy pojemnika. Czy kara, o której
mowa w §10 ust. 1 pkt. 1 a) dotyczy również sytuacji, gdy właściciel odmówi lub nie odbierze lub nie
pokwituje odbioru pojemnika? Wnioskujemy o nienaliczanie kary w tym przypadku.\

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia, że każdy właściciel nieruchomości jest poinformowany o nowym systemie
gospodarki odpadami, w tym o obowiązku odbioru zestawu pojemników, jednocześnie Zamawiający
potwierdza, że poinformuje właścicieli nieruchomości o terminach dostarczenia pojemników.
Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku gdy właściciel odmówi lub nie odbierze lub nie
pokwituje odbioru pojemników oraz gdy Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w dniu
dostawy pojemnika.
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