
Wg rozdzielnika

oDP.272.13.2016.O2. Brzesko, dnia 2 maja 2016 r.

Dotyczy: odpowiedzi Nr 2 do srwZ dra przetargu na zadanie ,odbi6r i
zagospodarowanie odpad6w komunarnych od wrascicieri nieruchomosci, na ktorych
zamieszkujq mieszkaricy na terenie Gminy Bzesko 201612017".

W zwiqzku ze zlo2onym zapytaniem dotyczqcym wyjaSnienia treSci SIWZ _

zalqcznika Nr 5, Urzqd Miejski w Brzesku na podstawie art. 3g ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r - Prawo zam6wieri pubticznych (t.j. Dz. t). z 2015, poi. ?,Aq
przesyla odpowied2 i wyjaSnienie:

PYTANIE Nr I

w opisie przedmiotu zam6wienia zamawiaiqcy informuje, 2e je2eli w toku rearizacji
zam6wienia nastqpi uszkodzenie rub zniszczenie pojemnik6w wynikte z winy
Wykonawcy ich naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego nale2y do
Wykonawcy. Co w przypadku, Sdy mamy do czynienia z poyemnikiem
niestandardowym, kt6ry nie odpowiada polskim Normom pod wzglqdem jakosci, albo
jest to typowo ogrodowy pojemnik, kt6re r6wnie2 na terenie Gminy Brzesko
wystqpujq? W takim pzypadku Zamawiajqcy nie mo2e przezucae na Wykonawcq
odpowiedzialno6ci za pojemniki niewiadomego pochodzenia. w zwiqzku z tym
prosimy o sprostowanie zapis6w w zalqczniku nr 5 do SIWZ.

Odpowiedi Nr 1

Mieszkaric6w obowiqzuje uchwala Nr XXll/161/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
29 lutego 2016 roku w sprawie regulamin utzymania czystosci iporzqdku na terenie
Gminy Brzesko. W uchwale w g 10 ust.1 i 2 okre6lono wymagania, co do jakoSci
pojemnik6w na odpady komunalne. Za uszkodzenia pojemnik6w niestandardowych
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci.

PYTANIE Nr 2

Warunkiem udzialu w postqpowaniu jest dysponowanie specjalistycznymi Srodkami
technicznymi spelniajqcymi wymogi okreSlone w Rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczeg6icwych wymagah w
zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomoSci (Dz. U. z
2013r, poz. 122) t1.:

'1)dysponowanie przez podmiot 9 pojazdami do realizacji zam6wienia, w tym:
a) piqcioma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpad6w
komunalnych powy2ej 3,5 Mg, 

a



b) trzema pojazdami powy2ej 3,S Mg wyposa2onymi w urzqdzenie dzwigowe
(hakowe) lub ramowe,
c) iednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpad6w
komunalnych DO 3,5 Mg,
d) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania serektywnie
zebranych odpad6w komunalnych.
w opisie przedmiotu zam6wienia zamawiaiqcy natomiast podaje, 2e wykonawca ma
zapewni6 odbi6r odpad6w z nieruchomosci trudnodostepnych -szczegornie zimq-
poprzez zorganizowanie Srodk6w transportu, kt6re umo2liwiaiq odbior odpadow z
punkt6w adresowych o probrematycznej rokarizacji wynikaiqcych i, ztych
parametr6w technicznych dr6g. Jaki srodek transpo ttu ZamawiaiBcy mial na mysri,
taki kt6ry odpowiadahy zapisom wspomnianego wczesniej rozporzqdzenia? ponadto
za stan techniczny i pzejezdnose dr6g odpowiada Gmina, w szczegornosci zimq
drogi powinny by6 odsnie2one i uszorstnion e. zrecaiqcy nie mo2e pzerzucai tych
obowiqzk6w na Wykonawcq.
opr6cz tego w $ 22 Reguraminu utrzymania czystosci iporzqdku na terenie Gminy
Brzesko pisze, 2e to wlascicier nieruchomosci obowiqzany jest zapewni6
pracownikom firmy wywozowej dostgp do pojemnik6w lub work6w w wyznaczonym
terminie odbioru odpad6w,

Odpowiedi Nr 2.

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za odsnie2anie i utwardzanie drog aby
wykonaC usluge, jestto zadanie zarzqdc6w odpowiednich kategorii dr6g.

W opisie przedmiotu zamowienia znajduje sig zapis o treSci:

Uwaga: wykonawca przed zloieniem oferty winien dokona6 wizji w terenie w
celu zapoznania sig z warunkami lokalnymi ispecyfikq terenu gminy Brzesko
celem prawidlowej realizacji umowy.

Uwaga, ta ma na celu u6wiadomienie Wykonawcy, 2e sE miejsca gdzie odbior
odpadow mo2e byd utrudniony. W Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zamowienia
znajduje sig zapis i2 ,jako minimum przyjmuje siq dysponowanie nastqpujqcym
sprzqtem:..." Wykonawca powinien wiedzie6 jaki Srodek transportu jest odpowiedni
do realizacji umowy, po zapoznaniu siq ze specyfikq terenu. Zamawiajqcy nie bgdzie
narzucal posiadania Srodk6w transportu opr6cz dysponowania wymaganym
minimum.

PYTANIE Nr 3.

W zalqczniku nr 5 do SIWZ w pkt. lll.10. Zamawiajqcy podal, 2e w przypadku, gdy
Wykonawca nie wykona uslugi odbioru odpad6w z ptzyczyn niezale2nych od
Wykonawcy o ka2dym takim pzypadku powiadomi wla6ciciela nieruchomo6ci

&



podaiqc pzyczyne i najbli2szy termin wykonania uslugi. w jaki spos6b nate2ypowiadomid wlasciciera nieruchomosci, biorqc pod uwagq fakt, i2 okoro 90 %mieszkaric6w w danym dniu jest poza miejscem zamieszkania do godzin
wieczornych?

Odpowiedi Nr 3.

Zamawialqcy nie narzuca oraz nie ogranicza sposobu powiadomienia mieszkaic6wo realizacji zam6wienia. Majqc na wzglgdzie dostqpno66 do uslug
teleinformatycznych na terenie Gminy, on^, dostqpno66 do soltys6w,przewodniczqcych zarzqd6w osiedli, tablic informacyjnych - wyb6r sposobu
powiadomienia pozostaje po stronie Wykonawcy.

Niniejsze odpowiedzi stanowiq zarazem zmiany do SIWZ.
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Otrzymujq:

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


