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PtrG.27r.6.2016 Sk6rzec, dnia2} maja20l6 r.

dot. zam1wienia publicznego pn.: ,,Odbi6r i zagospodarowanie odpaddw komunalnych
terenu Gminy Skdrzec"

Odpowiedzinazapytania do SIWZ - nr I

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 19 stycznia2004r. Prawo zam6wief publicznych (Dz.
TJ . 2015, poz. 2164) Zamawiai}cy udziela odpowiedzi na zadane pytania o treSci:

Pytanie nr l:
W OPZ w pkt. Dane dotyczqce odpadfw komunalnych odebranych z nieruchomofci
zamieszkalych na terenie Gminy Sk6rzec Zamawiajqcy v,rykazaN odpad 19 1212"
Prosimy o odpowiedZ:
Prosimy o doprecyzowanie, jakie odpady w postaci pozostaloSci z sortowania odpad6w
komunalnych Zamawiaj4cy mial odbierai od wlaScicieli nieruchomoSci i przekazywad je do

RIPOK. Pragniemy r6wnieZ zauwa2y6, i2 zamowienie nie obejmuje odbioru odpad6w o
kodzie 19 12 12 tymbardziej od wlaScicieli nieruchomoSci.

Odpowiedi na pytanie 1:
Odpady o kodzie 19 12 12 nie s4 odbierane bezpoSrednio od wlaScicieli nieruchomoSci.
Zamawiajqcy pomylkowo podal odpady o kodzie 19 12 12, kt6re s? vrykazane w
sprawozdaniu roczny, a powstaj4 z odpad6w zmieszanych. Przedmiotem zam6wienia objgte
s4 odpady zmieszane.

Pytanie nr 2:
W OPZ w pkt. Szczeg*lowy opis przedmiotu zamfwienia ppkt. 3 Zamawiajqcy zapisal:

,,Wykonawca zobowiqzany jest r6wniez do odbioru i zagospodarowania odpad6w z Punktu
Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych utworzonego przy skladowisku odpad6w
komunalnych w miejscowoSci Dqbr6wka-tr ug. Wykonawca wyposaZy ten Punkt w specjalnie
oznakowane kontenery - co najmniej 3 otwarte o pojemnoSci 7 mt - ptzeznaczone do
zbierania odpad6w takich jak: przeterminowane leki chemikalia, meble i odpady
wielkogabarytowe, zuZyte opony, a takhe odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowi4ce
odpady komunalne orazbgdzie je opr62nial stosownie do potrzeb. Nadz6r nad Punktem oraz
maj4tkiem Wykonawcy bgdzie IeZaL. po stronie Wykonawcy. Punkt ten bgdzie og6lnie
dostgpny dla wszystkich mieszkafrc6w Gminy Sk6rzec w kuhdq pierwsz4 sobotg miesi4ca od
godz. 800 do godz. 1200 zwyl4czeniem Swi4t przypadajqcych w tym dniu".
Prosimy o odporviedZ:
Prosimy o informacj Q na czym ma polegai nadz6r nad PSZOK oraz informacjg kto prowadzi
PSZOK. Prosimy r6wnieZ o informacjg czy Zamawiaj4cy dopuszcza do rcalizacji zam6wienia
u?ycie kontener6w wigkszych nizTm'np. 12m'.



Odpowiedi na pytanie 2:
Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych zlokalizowany w m. D4br6wka-tr-ug jest

oddalony o ok. 300m od siedziby gminy. Do obowi4zk6w Wykonawcy nale?y wyposazenie,

prowadzenie, obsluga oraz zagospodarowanie odpad6w z PSZOK " Szczeg6lowy opis

prowadzenia i obslugi PSZOK zawierazal4cznik 10 do SIWZw pkt.8.1.-8.4.

Podan4 ilo$d i wielko66 kontener6w nale|y traktowac jako wartoSci minimalne. Zamawiajqcy

dopuszcza ulycie kontener6w wigkszych ni? 7mr, jeheli Wykonawca bgdzie dysponowal

sprzgtem do wywiezienia wigkszego konteneraz PSZOK.

W zwipzku z ttszczeg6lowieniem opisu przedmiotu zam6wienia Zamawiaj4cy dokonuje

zmiany SIWZ.

Otrzymuj4:
1" strona internetowa Grniny Sk6rzec
2. ala
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