
Wg rozdzielnika

ooP.272.13.2016.D2. Brzesko, dnia 4 maja 2016 r.

Dotyczy: odpowiedzi Nr 1do SIWZ dla przetargu na zadanie
zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomoSci,
zamieszkujq mieszkaricy na terenie Gminy Brzesko 2016t2017".

,,odbi6r i

na ktorych

W zwiqzku ze zlohonym zapytaniem dotyczqcym wyja6nienia tre6ci ,,S|WZ,' do
postQpowania nr znak sprawy ODP.272.13.2016.D2, Urz4d Miejski w Brzesku na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 2g stycznia 2OO4 r - prawo zam6wiei
publicznych (t.j. Dz. U. 22015, po2.2164 ) przesyla odpowied2 i wyja6nienie:

PYTANIE Nr 1

W zalqczniku nr 5 do SIWZ w pkt ll.1).b Zamawiajqcy podal, 2e w zabudowie
wielorodzinnej odpady zbierane selektywnie w miesiqcach od listopada do marca
bqdq z czqstotliwoSciq 'l raz w tygodniu (dotyczy plastik, papier, szklo metal)
natomiast w miesiqcach od kwietnia do pa2dziernika z czqstotliwotciq 2 razy w
tygodniu (dotyczy plastik, papier, szklo). Czy w tych miesiqcach Zamawialqcy
wyklucza calkowicie odbi6r metalu?

ODPOWIEDZ Nr 1

Brak okre6lenia w zalqczniku nr 5 do SIWZ w pkt.ll 1)b i2 w okresie od miesiqca
kwietnia do miesiqca paidziernika wlqcznie z czqstotliwo6ciq:

- pojemniki na metal - 2 razw tygodniu

Jest omylkq pisarskq. Naleiy przyjqd ii pojemniki na metal r6wniei wymagajq
opr6inienia w tych miesiqcach.

PYTANIE Nr 2

W zaQczniku nr 5 do SIWZ w pkt. ll.2).c 1) i 2) Zamawiajqcy podal, 2e w
budownictwie na terenie miejskim w ramach oplaty wla6ciciel nieruchomoSci otrzyma
po 2 worki na odpady zielone na ka2dy odbi6r w danym miesiqcu.
Czy kaldq nadwy2kg wlaSciciel nieruchomo6ci powinien dostarczyi we wlasnym
zakresie do punktu PSZOK.

ODPOWEDZ Nr 2

W SIWZ Wykonawca okre6lil iz ,,Wiqksze iloSci work6w odbierane sq Wzez
wla5cicieli nieruchomo6ci bezpo6rednio u Wykonawcy (przy odbioze odpad6w lub w

punktach wskazanych przez Wykonawce uzgodnionych z Zamawiaiqcym). Zapis ten

wskazuje, i2 mieszkaricy mogq wystawid wigkszq iloS6 work6w ni2 przewidywane 2

5

u'=#S*IrL?l= *-1

lfi ?:B.,'#ffI?"13'S$s3['i,'ff 
;



na kazdy wywoz w miesiecu, po zaopatrzeniu siq w worki dodatkowe. odpady
odbiera Wykonawca.

PYTANIE Nr 3

zamawiqqcy przewidzial odbi6r odpad6w wierkogabarytowych w zabudowie
jednorodzinnej na zasadach panuiqcych dotychczas. Zgodnie- z wejsciem nowej
ustawy z dnia 1 1 wrzesnia 201s r., o zuzytym sprzqcie elektrycznym i eiektronicznym
(Dz U z 2015r., poz. 1688), zakazuje siq zbierania niekompletnego sprzgtu
elektrycznego i elektronicznego. Biorqc pod uwagq poprzednie lata, podczas odbioru
odpad6w wielkogabarytowych wiqkszo6c sprzgtu, o kt6rym mowa wy2ej jest ju2
zdekompletowane. Co Wykonawca ma zrobi6 w takiej sytuacji?

ODPOWIEDZ Nr 3

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2015r., o zu2ytym sprzqcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 22015r., poz. 1688), ,,Zakazuje siq zbierania
niekompletnego zulylego sprzqtu oraz czgsci pochodzqcych ze zu2fiego sprzetu
podmiotowi niebqdqcemu:

,,odbierajqcym odpady komunalne od wla6cicieli nieruchomo6ci lub
prowadzqcym punkt selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia '13 wrze5nia 1996r. o utrzymaniu czysto5ci i porzqdku w
gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z p6in.zm.),'.

Zgodnie z przyToczonym przepisem zakaz nie dotyczy podmiot6w odbierajqcych
odpady komunalne lub prowadzqcych PSZOK. Podmioty posiadajqce wpis do
rejesku dzialalno5ci regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Brzeska, w
zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomo6ci, zgodnie z
art.9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach, mogq zbierai
niekompletny zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

Niniejsze odpowiedzi stanowiq zarazem zmiany do SIWZ.
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Otrzymujq:

1. Wykonawcy, kt6rzy odebrali SIWZ.
2. Strona internetowa.
3. ala.


