GK.271.2.2015
Mierzęcice, dnia 16.09.2015 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie dot. przetargu nieograniczonego dla zadania
pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy
Mierzęcice”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina
Mierzęcice, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
(SIWZ) poniżej zamieszcza treść zapytania i udziela na niego odpowiedzi:

Pytanie 1:
W rozdziale IV siwz informują Państwo, iż wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych dla Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z „Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014", do których będzie przekazywał
odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Proszę zatem o wyjaśnienie, w którym miejscu oferty taka informacja musi być zawarta?
Według mojej wiedzy w regionie II gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonują dwie
regionalne instalacje zlokalizowane w Zabrzu i Dąbrowie Górniczej, które posiadają wolne
moce przerobowe i są uprawnione do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
z terenu Gminy Mierzęcice. W związku z powyższym, czy brak wskazania którejkolwiek
instalacji z ww., jako instalacji do której będą kierowane zmieszane odpady komunalne,
będzie skutkowało odrzuceniem oferty?
Odpowiedź 1:
Zgodnie z art. 6d ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) dotyczącym wymogów
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarty jest m.in. zapis
o wymogach przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
oraz zobowiązaniu do wskazania takich instalacji w ofercie, do których podmiot odbierający
odpady będzie je przekazywać.
Zatem brak wskazania RIPOK, do której będą kierowane wymienione odpady komunalne
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
do których Wykonawca będzie przekazywał odebrane odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, należy wskazać w załączniku nr 7 do SIWZ.
Pytanie 2:
W rozdziale IV siwz wskazują Państwo, iż Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
kopii umowy z RIPOK przed zawarciem umowy. Czy umowa z RIPOK powinna w sposób
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bezpośredni wskazywać na gotowość przyjęcia całej ilości odpadów zmieszanych wyłącznie
z terenu Gminy Mierzęcice i obejmować okres na jaki zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego?
Odpowiedź 2:
Umowa z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określać ma m.in. instalację
lub instalacje, w tym regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do
których przedsiębiorca jest obowiązany przekazać odebrane odpady (art. 6f ust. 1a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Stosownie do postanowień art. 9 e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych.
Ponadto, zgodnie z art. 9l ust. 1 wymienionej ustawy, prowadzący regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych, w granicach posiadanych mocy przerobowych, jest
obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów zielonych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu
gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art.
38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, uniemożliwiających
przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się
do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu.
Wobec powyższego umowa z RIPOK powinna wskazywać na gotowość przyjęcia odpadów
odebranych z terenu Gminy Mierzęcice i obejmować cały okres na jaki zostanie zawarta
umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mierzęcice.
Pytanie 3:
W rozdziale IV siwz Zamawiający informuje, iż Wykonawca podczas przygotowywania
oferty powinien wziąć pod uwagę możliwość zmian przepisów prawa, w szczególności
wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Proszę o wyjaśnienie jakie potencjalne zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia
przewiduje Zamawiający, wpływające na koszt świadczenia usług, w związku z możliwością
zmiany przepisów prawa.
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie przewiduje zmian w realizacji przedmiotu zamówienia, które będą miały
wpływ na koszt świadczenia usługi.
Jednakże w przypadku nowelizacji przepisów prawa, niezależnych od Zamawiającego takie
zmiany mogą nastąpić, jeżeli nowe przepisy prawa będą tego wymagały.
Pytanie 4:
Proszę o wyjaśnienia jakie konkretnie dokumenty zobowiązany jest złożyć każdy
z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Odpowiedź 4:
Informacja dotycząca wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została
określona w rozdziale IV SIWZ. Zgodnie z pkt 3. tego rozdziału każdy z Wykonawców
2

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty
wymienione w rozdziale V SIWZ, gdzie szczegółowo zostały opisane.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmian wynagrodzenia w związku z treścią art. 142
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?
Odpowiedź 5:
Ewentualne możliwości zmiany wynagrodzenia zostały określone w § 14 Załącznika nr 9
do SIW - Istotne postanowienia umowy. W ust. 2. została przewidziana możliwość zmiany
wynagrodzenia wynikająca z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Innych, poza wyszczególnionymi w § 14 możliwości zmian wynagrodzenia zamawiający
nie przewiduje.
Pytanie 6:
Proszę o wskazanie miejsca, w którym można pobrać załącznik nr 11 do siwz.
Odpowiedź 6:
Załącznik nr 11 do SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego –
www.mierzecice.bip.info.pl
Pytanie 7:
Proszę o potwierdzenie, że odbiór odpadów zmieszanych z zabudowy wielolokalowej będzie
odbywał się raz w tygodniu.
Odpowiedź 7:
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Mierzęcice odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej
ma odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu. Częstotliwość wywozu odpadów winna
zapewniać lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych
warunków sanitarno-epidemiologicznych. Zatem, pojemniki na odpady mają być opróżnianie
z taką częstotliwością, aby nie dopuszczać do ich przepełnienia.
Pytanie 8:
Proszę o wyjaśnienie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, w okresie od maja do września
oraz w pozostałym okresie. Czy odpady w ramach domków letniskowych będą gromadzone
w workach?
Odpowiedź 8:
Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe odpady będą zbierane
do worków.
Informacja o wyposażeniu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w worki
na odpady zmieszane i segregowane oraz o częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych
i segregowanych z tych nieruchomości została umieszczona w załączniku nr 1 do SIWZ –
Instrukcja dla Wykonawców.
Pytanie 9:
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Czy limit w ilości 1m3 rocznie na odpady remontowo-budowlane dotyczy odpadów
wystawianych przed posesję („u źródła") oraz oddawanych do PSZOK, czy też dotyczy
łącznej ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku?
Odpowiedź 9:
Limit 1m³ rocznie odpadów remontowo - budowlanych dotyczy łącznej ilości odpadów
z nieruchomości odebranych „u źródła” i oddanych do PSZOK.
Pytanie 10:
Bardzo proszę o podanie ilości poszczególnych frakcji odpadów zebranych w PSZOK w roku
2014.
Odpowiedź 10:
Łączna ilość odpadów zebranych w PSZOK w roku 2014 :
Kod odpadów

Nazwa odpadów

Masa odpadów (w Mg)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,08

15 01 07

Opakowania ze szkła

11,65

16 01 03

Zużyte opony

7,34

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie

0,10

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121 i 200123
zawierające niebezpieczne składniki

0,71

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121, 200123 i
200135

0,12

20 01 39

Tworzywa sztuczne

2,83

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

13,39

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

5,22

20 01 35

20 01 36

Pytanie 11:
Czy w ramach obowiązku prowadzenia PSZOK wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia pracownika, zaplecza socjalnego oraz dozorowania terenu? Jakich zezwoleń
związanych z prowadzeniem PSZOK będzie wymagał Zamawiający od wykonawcy, jeżeli
punkt jest własnością Gminy?
Odpowiedź 11:
PSZOK usytuowany jest na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej
w Mierzęcicach, który jest ogrodzony i dozorowany. Znajduje się tam również budynek
z zapleczem socjalnym.
W ramach prowadzenia PSZOK Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania zezwolenia
na zbieranie oraz transport odpadów odbieranych w PSZOK a także na wpis do rejestru
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zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wydane przez właściwe organy.
Zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK, wydane przez właściwy organ, Wykonawca jest
zobowiązany uzyskać najpóźniej do 31.03.2016 roku.
Pytanie 12:
Proszę o podanie ilości worków typu „Big-Bag" odebranych w roku 2014.
Odpowiedź 12:
W 2014 roku odebrano 71 worków typu „Big-Bag”.
Pytanie 13:
Proszę o podanie ilości worków z odpadami segregowanymi, z podziałem na poszczególne
frakcje, odebranych w roku 2014.
Odpowiedź 13:
Szacunkowa ilość worków do selektywnego zbierania odpadów, z podziałem na poszczególne
frakcje, w okresie obowiązywania umowy została wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ.
Pytanie 14:
Proszę o podanie danych historycznych na temat ilości zebranych odpadów ulegających
biodegradacji oraz o wskazanie kodu, pod którym odpad jest kwalifikowany.
Odpowiedź 14:
Ilości zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze wskazaniem kodu, pod którym odpad
jest kwalifikowany:
2012 rok - 20 01 01 Papier i tektura – 6,42 Mg, 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury –
0,30 Mg;
2013 rok – 20 01 01 Papier i tektura – 21,88 Mg, 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji – 28,58 Mg;
2014 rok – 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 58,0 Mg, 20 01 01 Papier i tektura –
13,9 Mg, 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 75,2 Mg.
Pytanie 15:
Mając na uwadze art. 29 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o wskazanie
maksymalnej ilości worków i pojemników na odpady (120L i 240L) jaką wykonawca
powinien dostarczyć w okresie obowiązywania umowy.
Odpowiedź 15:
Szacunkowa ilość worków i pojemników na odpady, którą Wykonawca będzie zobowiązany
dostarczyć w okresie obowiązywania umowy została określona w załączniku nr 1 do SIWZ.
Mając na uwadze zmiany w liczbie ludności na skutek migracji, zgonów i urodzeń a także
zmiany w liczbie nieruchomości zamieszkałych oraz na których znajdują się domki
letniskowe, nie można określić maksymalnej ilości worków i pojemników na odpady jaką
wykonawca winien dostarczyć w okresie obowiązywania umowy.
Pytanie 16:
Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć sformułowanie „tereny przyległe", które
wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć w przypadku przepełnienia pojemników?
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Odpowiedź 16:
Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ Wykonawca jest obowiązany także
do odbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników oraz kontenerów
i doprowadzenie do porządku terenów przyległych zanieczyszczonych na skutek ich
przepełnienia. Przez „teren przyległy” należy rozumieć teren znajdujący się w bezpośrednim
sąsiedztwie pojemnika na odpady, którego zanieczyszczenie zostało spowodowane
przepełnieniem pojemnika (np. altanki śmietnikowe), albo rozerwaniem worka z odpadami,
lub podczas opróżniania pojemnika.
Pytanie 17:
W związku z zapisem: „W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich
ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary
umownej" (pkt 7 zał. Nr l do siwz), proszę o wskazanie w jakiej wysokości Zamawiający
przewiduje karę umowną za każdorazowe nieprzekazanie zmieszanych odpadów
komunalnych do RIPOK.
Odpowiedź 17:
Stosownie do postanowień art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
który nie przekazuje odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, albo
w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach, do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu – podlega karze
pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek.
Natomiast podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który
przekazuje odpady zielone do instalacji innej niż regionalna instalacja do przetwarzania
odpadów komunalnych albo do instalacji innej niż przewidziana do zastępczej obsługi tego
regionu (w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach)- podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy Mg przekazanych
odpadów zielonych.
W przypadku gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady
komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania
odpadów komunalnych, następuje wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez wójta właściwego ze względu
na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Pytanie 18:
Proszę o podanie podstawy prawnej w oparciu o którą wykonawca zobowiązany jest
do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z właścicielami nieruchomości
niezamieszkałych na terenie Gminy Mierzęcice, jeżeli przedmiot zamówienia nie obejmuje
takiej kategorii nieruchomości.
Odpowiedź 18:
Zapis w załączniku Nr 1 do SIWZ w zakresie zawierania umów indywidualnych na odbiór
odpadów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Mierzęcice
dotyczy możliwości zawierania takich umów z właścicielami, którzy zgłoszą takie
zapotrzebowanie. Zamawiający wprowadzając ten zapis chciał zaznaczyć, że umowy
z właścicielami nieruchomości, które nie są objęte gminnym systemem zagospodarowania
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odpadów, również mogą być przez Wykonawcę zawierane. Jednak bezwzględnie należy
przestrzegać zasady, że odpady odebrane z tych nieruchomości nie mogą być mieszane
z odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
lub na których znajdują się domki letniskowe albo zebranymi w PSZOK.
Pytanie 19:
Czy Zamawiający dopuszcza podawanie w kalkulacji cen minusowych za odpady
gromadzone selektywnie?
Odpowiedź 19:
Wykonawca w kalkulacji cenowej podaje ceny jednostkowe według zapisów zawartych w § 6
Załącznika nr 9 do SIWZ uwzględniających zysk, skalkulowanych według danych
wynikających z oferty

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
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