Baboszewo, 17.12.2017r.
Znak sprawy: OAiZP.271.1.15.2017

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo”
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Na podstawie art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017.poz. 1579) Zamawiający – Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A 09-130
Baboszewo, informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
zapytanie Wykonawcy i przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej www.bip.gminababoszewo.pl - na której udostępniana jest specyfikacja.
Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego:
1. Wykonawca pyta, czy Zamawiający zamierza zastosować procedurę określoną w art.
24aa ustawy Pzp? W pkt 8.6. siwz przedstawione są sprzeczne informacje, co do
sposobu oceny i badania ofert?
Zamawiający nie zamierza stosować procedury określonej w art. 24aa ustawy
Pzp.
2. Wykonawca pyta, co stanie się z odpadami pochodzącymi z koszy ulicznych w
sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie odbioru tych odpadów?
Zamawiający zapewni odbiór tych odpadów.
3. W treści 15.1 D Zamawiający przywołuje pkt 5.333 ppkt 2b. Wykonawca pyta, czy
Zamawiający poprawi numerację na właściwą, ponieważ przywołany punkt dotyczy
bazy magazynowo-transportowej?
Zamawiający poprawi numerację na właściwą. W treści 15.1 D Zamawiający
przywoła pkt 5.3.3 ppkt 2a.
4. W treści pkt 15.1 D Zamawiający przywołuje pkt 6 formularza oferty jako miejsce do
wskazania ilości pojazdów spełniających normę emisji spalin min. EURO 5.
Wykonawca pyta, czy Zamawiający poprawi numerację na właściwą, ponieważ
przywołany punkt dotyczy efektywności (jakości) usługi odbioru odpadów
komunalnych?
Zamawiający poprawi numerację na właściwą. W treści 15.1 D Zamawiający
przywoła pkt 7
5. Wykonawca pyta, czy wyposażenie PSZOK-u w odpowiednie pojemniki i kontenery
leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego.
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Wykonawcy
6. Czy Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dwukrotnie złożył ten sam dokument?
Zgodnie z siwz Wykonawca ma przedłożyć polisę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej (pkt 5.3.2 ppkt 2) oraz po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy wrazz z dowodem opłacenia składki (pkt 16 ppkt d).
Zgodnie z pkt 6.2. SIWZ
7. Zamawiający w § 2 załącznika nr 10 do siwz wymaga, aby Wykonawca posiadał
niezbędne wpisy do rejestrów i zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Jakie dokumenty ma na myśli Zamawiający, zważywszy, że na
potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej w siwz działalności Zamawiający żąda jedynie zezwolenia
na transport odpadów.
Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na transport, na transport i
zagospodarowanie odpadów lub umowę na zagospodarowanie zmieszanych
odpadów komunalnych i odpadów zielonych z RIPOK w regionie płockim
posiadającą takie zezwolenia oraz wpis do rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Baboszewo.
8. Wykonawca prosi o uszczegółowienie zapisów § 3pkt 1. ppkt 7) załącznika nr 10 do
siwz poprzez wskazanie, że obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie sprawnego
pojemnika, gdy pojemnik ulegnie uszkodzeniu w czasie odbioru odpadów z winy
Wykonawcy. Niesłusznym byłoby, gdyby Wykonawca ponosił odpowiedzialność za
uszkodzenia zawinione przez użytkownika np. stopienie pojemnika wskutek wsypania
do niego gorącego popiołu.
Zamawiający nie wyraża zgody.
9. W jaki sposób Wykonawca ma wywiązać się z obowiązku zgłaszania Zamawiającemu
na bieżąco informacji o niezrealizowanych odbiorach (§ 3 pkt 1. Ppkt 8)? Czy
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przekazał powyższe informacje najpóźniej
w następnym dniu roboczym? Mając na uwadze, że Zamawiający urzęduje na ogół do
godziny 15:30, natomiast usługa odbioru odpadów może być realizowana do godziny
19:00.
Zamawiający dopuszcza zgłaszanie informacji o niezrealizowanych odbiorach w
następnym dniu roboczym po planowanym zrealizowaniu usługi odbioru
odpadów do godziny 1530.
10. W jaki sposób Wykonawca ma zrealizować obowiązek dotyczący stwierdzenia
powstania na nieruchomości większej ilości odpadów niż przeciętna w stosunku do
zadeklarowanej ilości osób zamieszkujących daną posesję (§ 3 pkt 1. Ppkt 12)f)?
Zgodnie z §3 pkt 1. ppkt 12) f), masy odpadów powstających na nieruchomości
znacznie przewyższające przeciętną ilość określono jako iloczyn liczby osób
zgodnie z deklaracją i ilości masy odpadów na jedną osobę obliczoną według
wskaźnika dla Gminy Baboszewo tj. 22 kg na osobę.

11. Wykonawca pyta, w jaki sposób ma wywiązać się z obowiązku określonego w § 5 pkt
2 załącznika nr 10 do siwz polegającego na sporządzeniu harmonogramu w sposób
zbliżony do obowiązującego w 2017 roku, przy założeniu, że Wykonawca zadeklaruje
w ofercie dwa odbiory odpadów w miesiącu?
Odbiór odpadów powinien być realizowany w następujący sposób: w każdym
miesiącu danego dnia odbiór odpadów powinien odbywać się z tych samych ulic i
z tych samych miejscowości.
12. W związku z przewidzianymi licznymi karami umownymi (§11) Wykonawca pyta, w
jaki sposób ma dotrzymać wszelkich terminów dotyczących:
 sporządzenia i uzgodnienia harmonogramów przed podpisaniem umowy,
 dostarczenia właścicielom nieruchomości zatwierdzonych harmonogramów
w terminie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług
odbioru odpadów,
 wyposażenia w worki do selektywnego zbierania odpadów w terminie do 5
stycznia 2018 roku, zważywszy, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy
wykaz adresów w dniu podpisania umowy.
Wykonawca ma obawy, że z uwagi na termin ogłoszenia przetargu, późniejsze badanie i
ocenę ofert, a w konsekwencji wybór oferty i podpisanie umowy, powyższe wymagania
obarczone są ryzykiem niewykonalności w terminach określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający określił poszczególne terminy z uwzględnieniem czasu potrzebnego na
przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
13. W treści § 7 pkt 5 załącznika nr 10 do siwz, Zamawiający przywołuje § 15 ust. 1 pkt 1
umowy. Wykonawca pyta, czy Zamawiający poprawi na właściwy paragraf, ponieważ
przywołany paragraf nie odnosi się do kar umownych?
Zamawiający poprawi przywołany paragraf na właściwy. Zamawiający powinien
przywołać § 11 ust. 2 pkt. 1.
14. Wykonawca pyta, jakie czynności Zamawiający zamierza podjąć wobec Wykonawcy
w przypadku niezaakceptowania prze Zamawiającego dokumentów określonych w
§10 ust. 2 załącznika nr 10 do siwz?
§ 7 ust. 4, na który powołuje się Zamawiający w § 10 ust. 4 reguluje kwestie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.
W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego dokumentów
określonych w ust. § 10 ust. 2 załącznika nr 10 do SIWZ, faktura nie zostanie
opłacona.
15. Jakie pojemniki ma na myśli Zamawiający w § 11 ust. 2 pkt 6)?
Każde, do których dostarczenia Wykonawca jest zobowiązany.
16. Wykonawca pyta, czy Zamawiający wykreśli z treści załącznika nr 10 do siwz zapis
zawarty w § 11 ust. 2 pkt 8) oraz § 3 ust. 2?
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 i art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289) osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie jest zadaniem
gminy. Przenoszenie obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów oraz
przerzucanie kar z tytułu ich nieosiągnięcia stoi w sprzeczności z zapisem art. 9z
przywołanej ustawy.
Należy zwrócić szczególną uwagę w sytuacji rosnących wymagań w zakresie
poziomów odzysku odpadów, które mogą być uzyskane przede wszystkim poprzez
pracę u podstaw, tzn. segregację odpadów przez mieszkańców. Wraz z rosnącymi
wymaganiami dotyczącymi poziomów odzysku, rosną również koszty, w tym opłaty
za korzystanie ze środowiska, które stanowią podstawę naliczania kar, o których
mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Podtrzymanie wymogu naliczania kary, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 8) projektu
umowy może spowodować znaczny wzrost cen ofertowych.
W przypadku nieuwzględnienia naszego wniosku, prosimy o podanie
przewidywanego poziomu odzysku odpadów w 2018 roku, biorąc pod uwagę poziomy
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14.12.2016 roku w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2167).
Przewidywany poziom odzysku odpadów w 2018 r. to około 20% w związku z
rozszerzeniem selektywnej zbiórki oraz ewentualnym zwiększeniem
częstotliwości odbioru odpadów.
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