Odpowiedzi na zadane pytania w odniesieniu do sprawy znak ZP/271/04/13
„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Fredropol”

1. Czy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia powinien złożyć wykaz usług odpowiadających
przedmiotowi zamówienia (pod względem swojej wartości lub masy odebranych odpadów)?
Jeśli tak, to na jaką wartość usług, masę odpadów Zamawiający uzna, że warunek będzie
spełniony?
Odpowiedz:
Warunek zostanie spełniony bez względu na wartość i masę odebranych odpadów.
2. Dotyczy przedmiotu zamówienia w SIWZ dla Części I zamówienia :
- w pkt. 1: czy określona ilość osób ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie
obowiązywania umowy i w jakim zakresie ?
Odpowiedz:
Poziom zwiększenie i zmniejszenia ilości osób w okresie obowiązywania umowy
Zamawiający określa jako około 5 %.
- w pkt. 4: „ Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjna i Zamawiający
zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów” Jaki zakres
ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia ilości należy przyjąć do kalkulacji ceny ofertowej.
Odpowiedz:
Zamawiający szacuje że ilość odpadów może wzrosnąć o około 30 % w stosunku do lat
ubiegłych.
-w pkt.9.ppkt. 3 „ w przypadku odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej
pojemniki 1100 l dostarczy Wykonawca w formie użyczenia” Jaka ilość pojemników należy
przyjąć w celu kalkulacji ceny ofertowej?
Odpowiedz:
Do chwili obecnej odpady komunalne z zabudowy wielorodzinnej na terenie gminy
odbierane były w 12 pojemnikach 1100l
Szacujemy że maksymalna ilość pojemników 1100 l to około 20 sztuk.
3. W związku z tym, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie
odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych
odbieranych na indywidualne zgłoszenie, prosimy o określenie przewidywanej ilości tych
odpadów, kto będzie płatnikiem za wykonanie usługi ich odbioru oraz czy Wykonawca
powinien skalkulować w/w odpad w cenie oferty?

Odpowiedz:
Płatnikiem za wykonaną usługę będzie Zamawiający, natomiast szacowana ilość odpadów
budowlanych i rozbiórkowych nie przekroczy w czasie trwania umowy 5 ton, ponadto
zgłoszenia do Wykonawcy o konieczności odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych
dokonywał będzie Zamawiający.
4. Czy dodatkowy odbiór odpadów komunalnych poza ustalona częstotliwością, powstałych w
związku z odbywającymi się odpustami w Kalwarii Pacławskiej Wykonawca powinien
skalkulować w cenie oferty czy rozliczenie miedzy wykonawcą a zamawiającym za odbiór tych
odpadów odbywać się będzie na odrębne zlecenie?.
Odpowiedz:
Utrzymanie czystości i porządku w czasie trwania odpustu w Kalwarii Pacławskiej odbywać
się będzie na odrębne zlecenie.
5. Ile nieruchomości wyposażonych jest w pojemnik, a ile należy wyposażyć w worki?
Odpowiedz:
Zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca wyposaża właścicieli nieruchomości tylko
w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w worki na odpady komunalne
właściciele nieruchomości zaopatrzają się sami ), dokładne dane na temat ilości właścicieli
nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę odpadów podamy do dnia 14 czerwca
2013 roku, jednakże szacujemy że około 70- 75 % właścicieli zobowiąże się do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
6. W jakim terminie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ilości i miejscu zamieszkałych osób
deklarujących selektywny oraz nieselektywny sposób gromadzenia odpadów?.
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o ilości osób i miejscu ich zamieszkania a
także o zdeklarowanym sposobie zbiórki odpadów do dnia 14 czerwca 2013 roku.
7. Zgodnie z §2 projektu umowy, jeżeli właściciel nieruchomości zgłosi zapotrzebowanie na
większą ilość worków danego rodzaju odpadu Wykonawca powinien go w te worki
wyposażyć, wliczając koszty bieżącego uzupełniania worków w cenie oferty. W jakie ilości
worków dodatkowych Wykonawca ma wyposażyć nieruchomości.
Odpowiedz:
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca wyposaża nieruchomość w
maksymalnie po jednym worku przeznaczonym na każdy rodzaj odbieranych odpadów
selektywnie zebranych.

8. W jaki sposób odbywać się będzie rozliczanie odbioru (uprzątnięcia) tzw. „luzów” w
przypadku przepełnienia pojemnika, o których mowa w §3 ust. 2 pkt. 8 projektu umowy?
Odpowiedz:
Zamawiający pod pojęciem uprzątnięcia luzów rozumie sytuacje rozsypania śmieci z winy
Wykonawcy podczas odbioru i załadunku lub w przypadku nieterminowego odbioru
odpadów wynikłego z winy Wykonawcy .
9. Zgodnie z § 5 ust. 8 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do
wystawionej faktury pisemne potwierdzenie przez Podwykonawców, iż dokonano na rzecz
tych podwykonawców zapłaty należnych im kwot, bądź kserokopii potwierdzonego przelewu
bankowego. Co w przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego za wykonanie
usługi na rzecz Wykonawcy? Płatności na rzecz Podwykonawców powinny być realizowane
pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego.
Odpowiedz:
W przypadku nieterminowej zapłaty przewidziane są kary umowne.
10. Jakie nieprzewidywane okoliczności z tytułu braku możliwości pokrycia zobowiązania ma na
myśli Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy?
Odpowiedz:
Zapis ten dotyczy sytuacji ekstremalnych niezależnych od Zamawiającego .
11. Do jakich kwot odnoszą się zobowiązania stron umowy do wzajemnej zapłaty kar umownych
w § 13 projektu umowy:
- w ust. 1 pkt 1 i 2: kwota brutto w §8 ust. 2, czy w §8 ust. 3?,
Odpowiedz
W ust. 1 pkt. 1 : kwota brutto w § 8 pkt. 3 projektu umowy.
W ust. 1 pkt. 2 : kwota brutto w § 8 pkt. 2 projektu umowy.
- w ust. 1 pkt. 3 : do jakiej kwoty należy odnieść naliczanie kar za nieterminowy odbiór
odpadów?
Odpowiedz :
Do kwoty z § 8 pkt. 2 projektu umowy.
- w ust. 3 pkt. 1: jaki § 6 ust. 2 Zamawiający miał na myśli?
Odpowiedz:
Dotyczy § 8 ust. 2 (pomyłka pisarska)
- w ust. 3 pkt. 2: jaki § 6 ust. 3 Zamawiający miał na myśli?
Odpowiedz:
Dotyczy § 8 ust. 3 (pomyłka pisarska)

12. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych Wykonawcy w sytuacji
nieterminowego odbioru odpadów. Co w przypadku braku możliwości wykonania usługi z
winy Zamawiającego, np. w przypadku nie odśnieżenia dróg dojazdowych do posesji?.
Odpowiedz:
W przypadku sytuacji nadzwyczajnych takich jak wymieniona powyżej lub innej
(zamknięcie drogi lub jej nieprzejezdność) sposób i termin odbioru odpadów będzie
każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i nie będą naliczane kary
umowne.
13. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie przedmiotu zamówienia o brakujące zapisy
dotyczące świadczenia usługi w miejscach gdzie nie ma dróg dojazdowych do posesji. Czy
mieszkańcy powinni wynosić odpady do najbliższej utwardzonej drogi dojazdowej?.
Odpowiedz:
Zamawiający zapewnia dojazd do punktów odbioru odpadów komunalnych, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach może to być wyznaczone miejsce odbioru (poza posesją).

