Bestwina, dnia 07.03.2013r.
ST.271.001.2013

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez
Wykonawców w postępowaniu przetargowym:
„Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych
odpadów”.

1. Czy Gmina określi limit maksymalny odbieranych w miesiącu odpadów w przeliczeniu na
jednego mieszkańca? Czy odpady (poza segregowanymi), które mieszkaniec złoży obok
pojemnika mają być odbierane?
Ad 1. Opisany uchwałami Rady Gminy Bestwina system gospodarowania odpadami komunalnymi
nie zakłada limitów. Z § 2. ust 1. uchwały Nr XXV/188/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
wynika wprost „Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość zebranych odpadów
komunalnych…”.
Wielkość pojemników ma być dostosowana do ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina przyjęty Uchwała Rady Gminy
Bestwina Nr XXV/189/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. wskazuje zasady zbierania odpadów
komunalnych oraz sposoby ich pozbywania się z nieruchomości przez ich właścicieli. Gromadzenie
obok pojemnika byłoby niezgodne z Regulaminem.
Natomiast Wykonawca jest zobowiązany, Rozdz. III ust. 4 lit. c) SIWZ, do porządkowania terenu
zanieczyszczonego odpadami wysypanymi podczas realizacji usługi odbioru.

2. Czy Gmina określi maksymalny limit odbieranych w roku odpadów budowlanych
w przeliczeniu na gospodarstwo domowe?
Ad 2. Jak w pierwszej części odpowiedzi na pytanie pierwsze.
Wykonawca jest obowiązany odebrać każdą ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych przy
zachowaniu wymogów i kolejności działania (potwierdzenie przez Zamawiającego) opisanych
w Rozdz. III ust. 2 pkt 2) lit. c) SIWZ.

3. Czy dostępny jest wykaz i rodzaj pojemników posiadanych przez mieszkańców?
Ad. 3. Zamawiający nie dysponuje informacją o rodzaju i ilości pojemników, w które właściciele
wyposażyli nieruchomości.
4. Jaki będzie koszt dzierżawy terenu przeznaczonego na PSZOK?
Ad 4. Usługa obejmuje m.in. prowadzenie PSZOK na zasadach wskazanych w Rozdziale III ust. 2 pkt
5) SIWZ. Umowa na świadczenie usługi będzie równocześnie umową na prowadzenie PSZOK. W
związku z tym Zamawiający nie zamierza stosować dodatkowej umowy cywilno-prawnej.

5. Czy odbiór odpadów segregowanych ma być realizowany dla każdego surowca oddzielnie?
Czy też samochód odbierający odpady segregowane będzie mógł zbierać je łącznie (odpady
będą już podzielone umieszczone w workach uniemożliwiających ich mieszanie
w samochodzie). Konieczność odbierania każdego rodzaju odpadu oddzielnie będzie miała
duży wpływ na wysokość kosztów obsługi.
Ad. 5. Zamawiający nie rozstrzyga czy Wykonawca selektywnie zebrane we workach odpady
komunalne będzie woził jednym czy wieloma kursami samochodu. Jednak zgodnie z Rozdz. III ust. 2
pkt 6) lit. b) SIWZ obowiązuje Wykonawcę zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji.

6. Czy za odpady dostarczone do PSZOK wykonawca usługi będzie mógł dodatkowo
fakturować mieszkańców?
Ad.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodatkowego fakturowania mieszkańców za odpady
dostarczone do PSZOK.
7. Zapis w punkcie 4 podpunkt g nakazuje przechowywanie danych z monitoringu PSZOK oraz
GPS pojazdów obsługujących przez 2,5 roku jest trudny do realizacji i ma duży wpływ na
koszt ogólny- czy możliwe jest ograniczenie konieczności archiwizowania danych do np.
1 miesiąca?

7. Zamawiający nie zmieni czasu archiwizowania danych. Dokumentacja będzie stanowiła dowód
w kwestiach spornych. Mając na uwadze długotrwałość postępowań uważa taki czas za zasadny.

8. Co w przypadku całkowitej niemożności odbioru odpadów z terenu posesji (nawet
samochodami o najmniejszej ładowności tj. 3,5 Mg), czy w takich przypadkach możliwe jest
wskazanie mieszkańcom miejsca do którego będą oni dostarczać odpady a z którego będą
one bezpiecznie przez Wykonawcę odebrane?
Wykonawca, skutkiem Rozdz. V ust. 1 pkt 3) lit. a) SIWZ, przy doborze wielkości pojazdów powinien
uwzględnić warunki lokalne dojazdu do nieruchomości w tym szerokość dróg na terenie gminy.

Ponieważ całkowita niemożność odbioru odpadów z terenu posesji może być subiektywną oceną
Wykonawcy, podobnie jak samochód o najmniejszej pojemności, Zamawiający zastrzega sobie
indywidualne rozstrzyganie w tej sprawie.
9. W związku z podaną bardzo małą ilością odpadów przypadającą na 1 mieszkańca (ok. 100
kg/M/rok z czego 13 kg to opony) sposób rozliczenia polegający na podaniu ceny za
jednomiesięczną obsługę jednego mieszkańca nie odzwierciedla rzeczywistej ilości
generowanych odpadów, czy możliwa jest zmiana rozliczenia np. w oparciu o ilość
faktycznie wywiezionych odpadów?
Ad. 9. Zamawiający nie przewiduje zmiany rozliczenia.
W tabeli umieszczonej w Rozdz. III ust.6 SIWZ Zamawiający podał ilość odpadów odebranych w
2012r. Dodatkowo opatrzył komentarzem.
Nie mogąc zwymiarować strumienia odpadów w okresie trwania zamówienia, jako niezbędne uznał
doświadczenie Wykonawcy w zakresie oszacowania faktycznej ilości odpadów komunalnych do
odebrania i zagospodarowania a następnie uzależnienia od tej ilości ceny ofertowej w przeliczeniu na
jednomiesięczną obsługę jednego mieszkańca.
10. Czy istnieje możliwość zmiany umownego wynagrodzenia w przypadku wzrostu inflacji
i stawki opłaty marszałkowskiej?
Ad. 10 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia.
W cenie ofertowej brutto Wykonawca powinien ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zaś opłata marszałkowska jest składową kosztów
przetargowej usługi.
Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 2 załącznika nr 6 SIWZ nie podlega waloryzacji z tytułu
skutków inflacji.

