Fredropol, dnia 14.10 2016 r.
KI.271.6.2016

WYJAŚNIENIA
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Fredropol w roku 2017” nr postępowania KI.271.6.2016, informuję :

Pytanie nr 1
Zamawiający postawił wymóg posiadania bazy magazynowo – transportowej, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r, w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Dz.U. z 2013 poz 122
(zwany dalej Rozporządzeniem), a jednocześnie posiadania wpisu do Rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Fredropol (zwany dalej Rejestrem). Obydwa wymogi łącznie wskazują, że oferent winien
posiadać bazę spełniająca warunki wskazanego Rozporządzenia na dzień składania oferty, gdyż w
przeciwnym przypadku nie spełniałby wymogów określonych dla podmiotów posiadających wpis do
Rejestru. Wnosi się zatem o doprecyzowanie czy w przypadku, gdy oferent nie będzie posiadał bazy
magazynowo- transportowej spełniającej wszystkie warunki Rozporządzenia na dzień składania
oferty, zostanie ona odrzucona, jako nie spełniający warunków udziału w postępowaniu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że baza magazynowo-transportowa będąca do dyspozycji oferenta
powinna spełniać na dzień składania ofert wszystkie warunki Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r, w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jeżeli oferent nie będzie dysponował wyżej
wymienioną bazą magazynowo-transportowa, jego oferta nie będzie spełniać warunków SIWZ.
Pytanie nr 2
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia i przekładania kart przekazania odpadów
wraz z comiesięczną fakturą za wykonanie usługi (wzór umowy§3 punkt 1 podpunkt 4). Wnosimy
o doprecyzowanie czy chodzi Zamawiającemu o przedkładanie kserokopii kart przekazania odpadów
sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania kart przekazania odpadów w formie
oryginałów oraz kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
Pytanie nr 3
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fredropol na
właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek wystawienia do godziny 7:00 w dniu planowanego
wywozu pojemnika/ worka przed ogrodzenie nieruchomości, a „w przypadku utrudnionego dojazdu
do nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy
odbierającego odpady”. Wnosi się zatem o doprecyzowanie czy pojemniki, worki oraz odpady
wielkogabarytowe będą wystawione do dróg publicznych zgodnych z przepisami odrębnymi, gdyż
Wykonawca nie ma podstawy prawnej do wyjazdu na drogi prywatne.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że odpady o których mowa w pytaniu znajdować się będą przy drogach
publicznych, ogólnie dostępnych.

