Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz
wyjaśnieniami.

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38 ust 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759 z późn. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego,
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
nr
MI.GOS.6233.341.1.2013 pn.: „Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych”, po
dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:
PYTANIE 1
Prosimy o określenie:
- orientacyjnej ilości,
- pojemności,
- konstrukcji
pojemników, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości zgodnie z pkt.
4 ppkt. 3 a) siwz.
Prosimy o podanie czy są to pojemniki z mechanizmami jezdnymi czy bez mechanizmów, z
demontowanymi klapami czy przymocowanymi na stałe. Zgodnie z przyjętą praktyką pojemniki z
mechanizmami jezdnymi nie mogą być transportowane „w kolumnach” w celu obniżenia kosztów ich
transportu. Podejmowanie działań polegających na ich demontażu powoduje ich uszkodzenia.
Czynność dostarczenia pojemników do nieruchomości stanowi istotny element składowy ceny oferty i
może decydować o wyborze oferty najkorzystniejszej. Fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie także
w § 4 III pkt. 4 umowy zgodnie z którym wykonawca zobowiązany jest podejmować co najmniej
trzykrotne próby dostarczenia pojemnika do danej nieruchomości co generuje znaczący koszt w
realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie
ww. informacji gdyż sposób dystrybucji pojemników ma znaczący wpływ na cenę oferty i jest
elementem niezbędnym do rzetelnego skalkulowania ceny oferty.
ODPOWIEDŹ 1
Pierwotnie Zamawiający wskazywał, iż dostawa pojemników będzie przez niego zapewniona.
Jednakże, wprowadza on stosowną zmianę do dokumentacji przetargowej, zgodnie z którą
Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach przedmiotu zamówienia, do dostarczenia na własny koszt
i odpowiedzialność, na teren nieruchomości wymienionych w załącznikach nr 1 i nr 2 do OPZ, ok. 10
tys. szt. pojemników 120 l, z wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które zapewnia Zamawiający.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na teren nieruchomości wymienionych w
załączniku nr 3 do OPZ ok. 240 szt. pojemników 1100 l oraz ok. 60 szt. pojemników 120 l, z
wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które zapewnia Zamawiający. Podane powyżej wartości, są
wartościami szacunkowymi, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić na własny
koszt i odpowiedzialność taką ilość pojemników, by umożliwiało mu to prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia.
Mając na uwadze
przetargowej:

powyższe,

Zamawiający

wprowadza
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zmiany

w
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Tom I SIWZ – IDW:
W pkt 4 po pptk 3, a ppkt 4 dodaje się dodatkowy ppkt o następującym brzmieniu:
„W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na
własny koszt oraz odpowiedzialność pojemników na odpady, wykorzystywanych dla celów realizacji
usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, z wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które
zapewnia Zamawiający, w szacunkowej ilości:
- ok. 10 tys. szt. pojemników 120 l,
- ok. 240 szt. pojemników 1100 l,
- ok. 60 szt. pojemników 120 l,
z zastrzeżeniem, że ich ilość powinna być wystarczająca, dla prawidłowego realizowania usług przez
Wykonawcę, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku nie dochowania wymogów
zawartych w SIWZ.
Pojemniki, o których mowa powyżej powinny:

a)
b)
c)
d)

spełniać wymogi normy EN-840,
posiadać atest PHZ,
być wyposażone w systemy jezdne,
być oznaczone naklejką w kolorze szarym o wymiarach 15 cm x 30 cm z białym napisem
„ODPADY POZOSTAŁE” – dotyczy pojemników dostarczanych do domów jednorodzinnych lub
wielorodzinnych, o których mowa w ppkt 3 lit. a),

e)

być oznaczone naklejkami odpowiednio w kolorze szarym, żółtym, zielonym o wymiarach 15 cm x
30 cm z białymi napisami odpowiednio: „ODPADY POZOSTAŁE”, „PAPIER, PLASTIK, METAL,
TEKSTYLIA”, „SZKŁO” - dotyczy pojemników o pojemności 1100 l dostarczanych do budynków
wielomieszkaniowych, o których mowa w ppkt 3 lit. b),

f)

być oznaczone naklejką w kolorze pomarańczowym o wymiarach 15 cm x 30 cm z białym
napisem „PIELUCHY JEDNORAZOWE” – dotyczy pojemników o pojemności 120 l dostarczanych
do budynków wielomieszkaniowych, o których mowa w ppkt 3 lit. b).”

Dawny ppkt 4 zmienia numerację na ppkt 5. Kolejne ppkty zmieniają numerację odpowiednio.
Pkt 25 ppkt 1 zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o
następującym brzmieniu:
„Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie
Wykonawca
z
tytułu
należytej
oraz
zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty dostarczenia
pojemników, z wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które zapewnia Zamawiający, mieszkańcom
objętym przedmiotem niniejszego zamówienia oraz udostępniania im tych pojemników przez cały
okres realizacji zamówienia”
Tom II SIWZ – Projekt Umowy:
W § 4 pkt I. Potencjał techniczny Wykonawcy dodaje się ust. 5, o następującej treści:
„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt oraz odpowiedzialność odpowiednią
ilość pojemników, wykorzystywanych dla celów realizacji przedmiotu Umowy, spełniających wymogi
określone przez Zamawiającego w Tomie III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z
załącznikami, z wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które zapewnia Zamawiający.”

W § 4 pkt I. Potencjał techniczny Wykonawcy dodaje się ust. 6, o następującej treści:
„Z tytułu dostawy przez siebie pojemników, o których mowa w ust. 5, oraz ich udostępnienia na okres
realizacji Umowy, Wykonawca nie może pobierać opłat od podmiotów, którym te pojemniki są
dostarczane i udostępniane. W przypadku powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o fakcie
pobierania przez Wykonawcę wskazanych powyżej opłat, uprawniony on będzie do obciążenia
Wykonawcy karami umownymi, na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2) Umowy, za każdy taki przypadek.”
§ 4 pkt III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i odbioru pojemników oraz worków ust. 1,
zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym
brzmieniu:
„Worki oraz pojemniki na odpady BIO, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę do świadczenia
usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy, zostaną mu wydane przez Zamawiającego. Z kolei
pojemniki, wykorzystywane przez Wykonawcę dla celów realizacji niniejszej Umowy, z wyłączeniem
pojemników na odpady BIO, które zapewnia Zamawiający, powinny zostać przez niego dostarczone na
jego koszt i odpowiedzialność w ilości umożliwiającej prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
Za niedobory w ilości pojemników dostarczonych mieszkańcom, w ramach niniejszej Umowy, pełną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”
§ 4 pkt III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i odbioru pojemników oraz worków ust. 2 in
principio, zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o
następującym brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązany jest, w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, dostarczyć we własnym
zakresie i na własny koszt w miejsca, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) Umowy, wydane mu przez
Zamawiającego lub zapewnione przez siebie:”
§ 4 pkt III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i odbioru pojemników oraz worków ust. 3 in
principio, zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o
następującym brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązany jest ponadto, w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, dostarczyć we
własnym zakresie i na własny koszt w miejsca, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b) Umowy, wydane
mu przez Zamawiającego lub zapewnione przez siebie:”
§ 4 pkt III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i odbioru pojemników oraz worków ust. 5,
zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym
brzmieniu:
„Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego worki oraz pojemniki na odpady BIO w miejscu przez
niego wskazanym na terenie Gminy Myślenice, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, własnym
transportem i na własny koszt.”
§ 4 pkt III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i odbioru pojemników oraz worków ust. 6,
zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym
brzmieniu:

„Wykonawca uprawniony będzie w każdym miesiącu realizacji Umowy pobierać od Zamawiającego
worki w ilości odpowiadającej wymogom wskazanym w § 5 Umowy, celem przekazania ich
mieszkańcom objętym przedmiotem Umowy. W przypadku konieczności odebrania od Zamawiającego
większej ilości worków niż, wskazanej w zdaniu pierwszym powyżej, lub pojemników na odpady BIO,
Wykonawca zobowiązany będzie Zamawiającego poinformować o tym fakcie na co najmniej 3 dni
przed datą odbioru tych worków lub pojemników.”
§ 4 pkt III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i odbioru pojemników oraz worków ust. 7,
zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym
brzmieniu:
„Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z przyczyn zależnych od
Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do
dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt. Jeżeli uszkodzenie pojemnika, nastąpiło z
przyczyn zależnych od mieszkańca objętego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany
będzie do dostarczenia pojemnika na koszt mieszkańca, który pojemnik uszkodził – obowiązek ten
dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy pojemniki dostarczane były przez Wykonawcę na jego koszt i
odpowiedzialność, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz niezwłocznego powiadomienia o
zaistniałym fakcie Zamawiającego. Do wykonywanej przez Wykonawcę dokumentacji, przepis pkt IV.
ust. 2 stosuje się odpowiednio.”
§ 4 pkt III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i odbioru pojemników oraz worków dodaje się
ust. 8, o następującej treści:
„W przypadku, gdy osoby lub podmioty objęte świadczeniem przez Wykonawcę, na podstawie
niniejszej Umowy, usług odbioru i transportu odpadów komunalnych dysponują własnymi
pojemnikami, które ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia
pojemników zamiennych na swój koszt - jeżeli dotyczy to pojemników, które winien on dostarczyć w
ramach niniejszej Umowy, na własny koszt oraz odpowiedzialność, albo poinformować niezwłocznie
Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu – jeżeli dotyczy to pojemników na odpady BIO. Wykonawca
zobowiązany będzie także dostarczyć, w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, na własny koszt
dodatkowe pojemniki zamienne, jeżeli ulegną uszkodzeniu pojemniki będące własnością osób lub
podmiotów, o których mowa powyżej, z przyczyn od nich zależnych - jeżeli dotyczy to pojemników,
które winien on dostarczyć w ramach niniejszej Umowy, na własny koszt oraz odpowiedzialność, albo
poinformować niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu – jeżeli dotyczy to pojemników na
odpady BIO.”
Tom III SIWZ – IDW:
Na końcu pkt IV. dodaje się zapisy o następujących brzmieniach:
„W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na
własny koszt oraz odpowiedzialność pojemników na odpady, wykorzystywanych dla celów realizacji
usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, z wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które
zapewnia Zamawiający, w szacunkowej ilości:
- ok. 10 tys. szt. pojemników 120 l,
- ok. 240 szt. pojemników 1100 l,
- ok. 60 szt. pojemników 120 l,

z zastrzeżeniem, że ich ilość powinna być wystarczająca, dla prawidłowego realizowania usług przez
Wykonawcę, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku nie dochowania wymogów
zawartych w SIWZ.
Pojemniki, o których mowa powyżej powinny:
α) spełniać wymogi normy EN-840,
β) posiadać atest PHZ,
χ) być wyposażone w systemy jezdne,
δ) być oznaczone naklejką w kolorze szarym o wymiarach 15 cm x 30 cm z białym napisem
„ODPADY POZOSTAŁE” – dotyczy pojemników dostarczanych do domów jednorodzinnych lub
wielorodzinnych, o których mowa w ppkt 3 lit. a),
ε) być oznaczone naklejkami odpowiednio w kolorze szarym, żółtym, zielonym o wymiarach 15 cm x
30 cm z białymi napisami odpowiednio: „ODPADY POZOSTAŁE”, „PAPIER, PLASTIK, METAL,
TEKTYLIA”, „SZKŁO” - dotyczy pojemników o pojemności 1100 l dostarczanych do budynków
wielomieszkaniowych, o których mowa w ppkt 3 lit. b),
φ) być oznaczone naklejką w kolorze pomarańczowym o wymiarach 15 cm x 30 cm z białym
napisem „PIELUCHY JEDNORAZOWE” – dotyczy pojemników o pojemności 120 l dostarczanych
do budynków wielomieszkaniowych, o których mowa w ppkt 3 lit. b).”
Z tytułu dostawy pojemników, o których mowa powyżej, oraz ich udostępnienia na okres realizacji
zamówienia, Wykonawca nie może pobierać opłat od podmiotów, którym te pojemniki są dostarczane
i udostępniane.”
W Pkt V przed zdaniem drugim dodaje się dodatkowy akapit o następującym brzmieniu:
„Worki oraz pojemniki na odpady BIO, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę do świadczenia
usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, zostaną mu wydane przez Zamawiającego. Z
kolei pojemniki, wykorzystywane przez Wykonawcę dla celów realizacji niniejszego zamówienia, z
wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które zapewnia Zamawiający, powinny zostać przez niego
dostarczone na jego koszt i odpowiedzialność w ilości umożliwiającej prawidłowe wykonywanie
przedmiotu zamówienia. Za niedobory w ilości pojemników dostarczonych mieszkańcom, w ramach
niniejszego zamówienia, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Z kolei, poprzednio obowiązujące zdanie drugie, które w wyniku powyższej zmiany stało się zdaniem
trzecim, zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o
następującej treści:
Wykonawca uprawniony będzie do odbierania od Zamawiającego każdego miesiąca świadczenia usług
worków w ilości odpowiadającej wymogom wskazanym w pkt II i III niniejszego OPZ. W przypadku
konieczności odebrania od Zamawiającego większej ilości worków niż, wskazanej w zdaniu pierwszym
powyżej, lub pojemników na odpady BIO, Wykonawca zobowiązany będzie Zamawiającego
poinformować o tym fakcie na co najmniej 3 dni przed datą odbioru tych worków lub pojemników.”
Pkt V zdanie trzecie, które w wyniku powyższych zmian stało się zdaniem czwartym, zmienia się w tej
sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego worki oraz pojemniki na odpady BIO w miejscu przez
niego wskazanym na terenie Gminy Myślenice, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, własnym
transportem i na własny koszt.”
Pkt V zdanie czwarte, które w wyniku powyższych zmian stało się zdaniem piątym, zmianie się w tej
sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:

„Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z przyczyn zależnych od
Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do
dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt. Jeżeli uszkodzenie pojemnika, nastąpiło z
przyczyn zależnych od mieszkańca objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia pojemnika na koszt mieszkańca, który pojemnik uszkodził –
obowiązek ten dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy pojemniki dostarczane były przez Wykonawcę na jego
koszt i odpowiedzialność, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz niezwłocznego powiadomienia o
zaistniałym fakcie Zamawiającego. Do wykonywanej przez Wykonawcę dokumentacji, postanowienie
pkt VII niniejszego OPZ stosuje się odpowiednio.”
Na końcu pkt V dodaje się dodatkowy akapit, o następującym brzmieniu:
„W przypadku, gdy osoby lub podmioty objęte świadczeniem przez Wykonawcę, na podstawie
postanowień SIWZ, usług odbioru i transportu odpadów komunalnych dysponują własnymi
pojemnikami, które ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia
pojemników zamiennych na swój koszt - jeżeli dotyczy to pojemników, które winien on dostarczyć, w
ramach niniejszego zamówienia, na własny koszt oraz odpowiedzialność, albo poinformować
niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu – jeżeli dotyczy to pojemników na odpady BIO.
Wykonawca zobowiązany będzie także dostarczyć, w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, na
własny koszt dodatkowe pojemniki zamienne, jeżeli ulegną uszkodzeniu pojemniki będące własnością
osób lub podmiotów, o których mowa powyżej, z przyczyn od nich zależnych - jeżeli dotyczy to
pojemników, które winien on dostarczyć, w ramach niniejszego zamówienia, na własny koszt oraz
odpowiedzialność, albo poinformować niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu – jeżeli
dotyczy to pojemników na odpady BIO.”
PYTANIE 2
Zgodnie z pkt. 9 siwz pkt. 1.1) „Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków” o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,
wydanego w drodze decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (t. j.: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmującego co najmniej odpady o
kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01. Zakres usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w żaden sposób nie skazuje na konieczność
wykonywania czynności, do których konieczna byłaby decyzja na zbieranie i transport odpadów lecz
tylko i wyłącznie decyzja na transport odpadów. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający uzna, iż
wykonawca spełnia ww. warunek uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu gdy wykonawca przedłoży
aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w drodze
decyzji, przez właściwy organ obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01
08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03
01 gdyż ten dokument jest niezbędny do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia.
ODPOWIEDŹ 2
Wobec powyższego pytania Wykonawcy, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów IDW – Tomie I SWIZ
w następującym zakresie:

Pkt 9 ppkt 1. 1) lit. a) IDW – Tomu I SIWZ zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość
oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w
drodze decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.
j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 01
01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 02
01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01”
Pkt 10 ppkt 1. 8) IDW – Tomu I SIWZ zmienia się w ten sposób, iż skreśla się jego zawartość oraz
zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w
drodze decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.
j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmujące co najmniej odpady o kodach: 20 01
01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 02
01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01”
PYTANIE 3
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem, iż „…o przedmiotowe zamówienie mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej jedną usługę, odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającej w
szczególności na odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców, o wartości tej usługi co najmniej
1.000.000,00 zł brutto…”.
Czy Zamawiający pod ww. pojęciem rozumie zawartą i zrealizowaną (lub realizowaną) umowę
wykonywana na rzecz mieszkańców np. na rzecz jednej wspólnoty mieszkaniowej?
Czy może Zamawiający pod ww. pojęciem rozumie usługi o łącznej wartości 1 000 000,00 zł brutto
wykonane np. na rzecz zarówno właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i
jednorodzinnej tj. usług odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia?
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie ww. zapisów siwz.
ODPOWIEDŹ 3
Przez usługę, odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającą w szczególności na
odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców, o wartości tej usługi co najmniej 1.000.000,00 zł
brutto, Zamawiający rozumie usługę świadczącą przez Wykonawcę na mocy zawartej przez niego
umowy z podmiotem trzecim, na rzecz tego podmiotu, której wartość stanowi kwotę minimum
1.000.000,00 zł brutto. Podmiotem trzecim, o którym mowa powyżej, może być każda osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której ustawa przyznaje
zdolność, uprawniona do zawierania tego typu umów na świadczenie usług.
PYTANIE 4
Czy Zamawiający dopuszcza aby wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania usługi, o której
mowa w pkt. 9.1.2). siwz, załączył do oferty sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu

odpadów komunalnych oraz sprawozdanie G-06 o surowcach wtórnych wraz z informacją o okresie i
wartości realizacji usług?
ODPOWIEDŹ 4
Przez dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane / są wykonywane należycie, o którym
mowa w pkt 9 ppkt 1. 1) in fine IDW – Tomu I SIWZ, należy rozumieć każdy dokument wystawiony
przez bezpośredniego zleceniodawcę, który dotyczy oceny zgodności realizacji usług z umową.
Za minimum, aby dokument można było uznać za właściwy, należy przyjąć zamieszczenie w nim treści
umożliwiającej identyfikację konkretnego usługodawcy, przedmiotu usługi i usługobiorcy. W tym
kontekście, wskazane przez Wykonawcę w powyższym pytaniu sprawozdanie M-09 o wywozie i
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych oraz sprawozdanie G-06 o surowcach wtórnych, nie
spełniają wymagań zawartych w wyżej powołanej regulacji IDW.
PYTANIE 5
Zwracamy się uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści siwz w zakresie rozbieżności zapisów zawartych
w:
Pkt. 33 ppkt. 7 o treści: „…Przed podpisaniem umowy na realizacją niniejszego zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,
że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN…”
oraz
§ 15 pkt. 1 umowy o treści: „…Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt
odpowiednią umowę Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej przez
siebie działalności związanej z przedmiotem niniejszej Umowy, w wysokości co najmniej
500.000,00- PLN…”
Czy Zamawiający miał na myśli dwie od odrębne umowy ubezpieczenia (tzw. oc. Podmiotu oraz
ubezpieczenie kontraktu) czy też zamawiający miał na myśli jedną (tę samą) polisę?
ODPOWIEDŹ 5
Zamawiający informuje, iż pomiędzy powyżej wskazanymi zapisami IDW, a Projektem Umowy nie
istnieją żadne rozbieżności, bowiem ich treść jest tożsama i dotyczy zawarcia przez Wykonawcę jednej
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia (umowy), w wysokości co najmniej 500.000,00, która to umowa
(polisa), zgodnie z regulacją pkt 33 ppkt 7 lit. a) IDW – Tomu I SIWZ, winna być przez Wykonawcę
przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w chwili podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia tej umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
PYTANIE 6
Czy zamawiający żąda aby wykonawca dostarczał właścicielom nieruchomości oznakowane worki do
selektywnej zbiórki odpadów (treść, logo, itp.)? Jeżeli tak, to prosimy określenie treści nadruku jaka
winna się na nim znajdować oraz wielkość czcionki celem uwzględnienia tego elementu w cenie
oferty?
ODPOWIEDŹ 6

Zgodnie z treścią regulacji pkt V zdanie drugie i trzecie OPZ – Tomu III SIWZ oraz § 4 pkt III ust. 5
Projektu Umowy – Tomu II SIWZ (również zmienionych), Wykonawca zobowiązany będzie worki
odbierać od Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym na terenie Gminy Myślenice oraz w
czasie z nim uzgodnionym własnym transportem i na własny koszt. Biorąc więc pod uwagę powyższe
zapisy, niewątpliwym być powinno, iż worki dostarczane przez Wykonawcę mieszkańcom będą
przekazywane mu przez Zamawiającego, w związku z tym wniosek Wykonawcy o określenie treści
nadruku jaka winna się na nim znajdować oraz wielkość czcionki, jest bezprzedmiotowy.
PYTANIE 7
Zgodnie z zapisem punktu 9.1.lit.a, a następnie 10.1.8 SIWZ Wykonawca powinien posiadać
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów. Przedmiotem
postępowania jest jedynie usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych do RIPOK w
Myślenicach, ewentualnie do instalacji zastępczych. Zezwolenie na zbieranie (tj. zgodnie z ustawą o
odpadach – każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania) nie jest niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. Wnosimy o sprecyzowanie
zapisu.
ODPOWIEDŹ 7
Zamawiający na podobnej treści pytanie udzielił odpowiedzi w Odpowiedzi nr 2, z związku z tym
rozstrzygnięcie w niej zawarte należy stosować odpowiednio.
PYTANIE 8
Prosimy o wyjaśnienie zapisu punktu 4.8, wskazującego, że w przypadku awarii instalacji w
Myślenicach Wykonawca dostarczy na własny koszt odpadu do instalacji zastępczych. Jeżeli
Zamawiający ponosi koszty zagospodarowania wszystkich odpadów w Myślenicach – zgodnie z
projektem umowy, czy na instalacjach zastępczych również je pokrywa? Prosimy o sprecyzowanie tego
zapisy tak, aby wynikało z niego, że dotyczy to np. wyłącznie transportu.
ODPOWIEDŻ 8
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej
do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji zgodnie z zasadą bliskości. Koszty
przyjęcia odpadów na instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi pokryje Zamawiający.
PYTANIE 9
Wnosimy o umieszczenie w SWIZ szacunkowej ilości poszczególnych typów pojemników, które
Wykonawca ma dostarczyć dla mieszkańców. Informacja taka ma wpływ na oszacowanie kosztów
dostawy, jak i wywozu pojemników, jest zatem niezbędna do sporządzenia oferty.
ODPOWIEDŹ 9
Zamawiający na podobnej treści pytanie udzielił odpowiedzi w Odpowiedzi nr 1, z związku z tym
rozstrzygnięcie w niej zawarte należy stosować odpowiednio.
PYTANIE 10

Czy pojazdy komunalne są wyłączone z ograniczeń tonażowych na drogach miasta i gminy Myślenice?
Jeżeli istnieją ograniczenia, prosimy o dopisanie takich informacji na wykazie nieruchomości.
ODPOWIEDŹ 10
Na terenie miasta i gminy Myślenice obowiązują ograniczenia tonażowe zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a pojazdy komunalne nie są wyłączone ze stosowanie
się do tych ograniczeń. Na terenach wiejskich gminy Myślenice znajduje się również 28 obiektów
mostowych o ograniczonej nośności. Wykaz oraz lokalizację obiektów mostowych przedstawia
załącznik.
Ponadto na terenie miasta i gminy Myślenice większość dróg stanowią drogi wewnętrzne dojazdowe, o
bardzo niskich parametrach technicznych (nawierzchnia, szerokość, nachylenie), często przebiegające
po gruntach prywatnych.
W związku z powyższym Zamawiający zaleca wizję w terenie Wykonawcom, którzy
zamierzają wziąć udział w niniejszym postępowaniu.
PYTANIE 11
Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek kontroli zawartości pojemników. Jak Wykonawca ma
postąpić w przypadku zmieszania niesegregowanych odpadów komunalnych z gruzem, odpadami
wielkogabarytowymi, umieszczonymi w pojemnikach przez właścicieli nieruchomości? Proszę o
wyjaśnienia, biorąc pod uwagę, że w przypadku pojemników o pojemności 1100 litrów trudno jest
skontrolować, jaka jest jego zawartość, przed wysypaniem odpadów.
ODPOWIEDŹ 11
Zgodnie z zapisem pkt VII Tomu III SIWZ – OPZ:
„Wykonawca jest zobowiązany do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia
prawidłowości posegregowania odpadów - zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
dokumentacji fotograficznej, niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Gminy oraz
właściciela, posiadacza albo zarządcę nieruchomości oraz odbioru odpadów nieprawidłowo
posegregowanych jako zmieszane odpady komunalne.”
Praktyczny i techniczny sposób prowadzenia tej kontroli Zamawiający pozostawia do dyspozycji
Wykonawcy.
PYTANIE 12
Czy, w związku z wymaganym wykazem oświadczeń i dokumentów, pkt 10 SIWZ - wymogiem :11)
rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających przychody
netto ze sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla
potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy
złożenie tego (-ch) dokumentów przez jednego z nich), Zamawiający dopuszcza przedstawienie
sprawozdania za lata 2009 r. 2010 r. i 2011 r. lub za rok 2012 r. sprawozdanie F 01 za IV kwartał
2012 r.?
ODPOWIEDŹ 12
Wykonawca, zobowiązany jest złożyć rachunek zysków i strat, który wykazuje spełnienie przez
Wykonawcę wymagań zawartych w SWIZ, bez względu na to, czy jest to sprawozdanie za cały okres
rozliczeniowy, czy tylko za jego część.
PYTANIE 13
Dotyczy § 2 ust. 7 umowy- czy możliwe jest wydłużenie terminu dostarczenia pojemników?
ODPOWIEDŹ 13
Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu, wskazanego w wyżej powołanym
przepisie.
PYTANIE 14
Dotyczy § 4 II ust. 7 umowy - dostarczenie odpadów na własny koszt do instalacji zastępczej - zapis
jest niejasny - o jaki koszt chodzi?
ODPOWIEDŹ 14
W powyższym zapisie, chodzi o koszt transportu odpadów przez Wykonawcę do instalacji zastępczej.
Pozostałe kwestie zostały poruszone w Odpowiedzi nr 8, którą należy stosować odpowiednio.
PYTANIE 15
Dotyczy § 6 ust. 3 umowy- czy możliwe jest wydłużenie terminu na sporządzenie harmonogramu
odbioru odpadów ?
ODPOWIEDŹ 15
Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu, wskazanego w wyżej powołanym
przepisie.
PYTANIE 16
Dotyczy § 12 ust. 2 pkt. 1) i 2)umowy - 0,1 % Kary za opóźnienie lub nienależyte wykonanie umowy.
Kary są bardzo wysokie i niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody przez Zamawiającego,
zapis w tej treści umożliwia Zamawiającemu pozyskiwanie dodatkowych korzyści. Np. możliwa jest
sytuacja :opóźnienie odbioru lub nieodebranie odpadów od jednego mieszkańca w wyznaczonym
terminie – wartość oferty wyniesie np. 5 000 000,00 pln wartość 0.1 % w tym przypadku to 5 000,00
za jednego mieszkańca.

ODPOWIEDŹ 16
Instytucja kar umownych jest niezależna od rozmiaru poniesionej szkody podmiotu, któremu ją
wyrządzono. System odbioru i transportu odpadów komunalnych od mieszkańców, jest systemem
mocno związanym z terminowością realizacji przez Wykonawcę usług, w związku z czym jakiekolwiek
dopuszczenie się przez niego opóźnienia może doprowadzić do ciągłego zwiększania się jego rozmiaru.
Zamawiający nie przewiduje zmiany, powyższych zapisów Umowy.
PYTANIE 17
Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 10 umowy – 10 % wartości brutto zamówienia za każdy stwierdzony
przypadek zmieszania odpadów - czy te informacje będzie przekazywał RIPOK do Zamawiającego ?
Jaka jest procedura przekazania tej informacji? Jak będzie udowodnione takie naruszenie?
ODPOWIEDŹ 17
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, mającego siedzibę w Myślenicach, ul. K.
Ujejskiego 341, do którego winny być transportowane przez Wykonawcę odpady komunalne, będzie
prowadził kontrolę odpadu dostarczonego przez Wykonawcę. W przypadku wykrycia nieprawidłowości
w tym zakresie, Zakład ten będzie informował Zamawiającego o fakcie wystąpienia nieprawidłowości.
PYTANIE 18
Dotyczy§ 16 ust. 1 umowy - mowa jest o ustępie 3 – nie ma go.
ODPOWIEDŹ 18
Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską, Zamawiający w § 16 ust 1 Projektu Umowy usuwa zapis w
postaci: „, z zastrzeżeniem ust. 3”.
UWAGA! :
Zamawiający, ze względu na wprowadzenie zmian do dokumentacji przetargowej w
powyższym zakresie, przedłuża termin składnia ofert do dnia 4.04.2013 roku.

