Bestwina, dnia 13.03.2013r.
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. W rozdziale III punkt 2 - 1) SIWZ Zamawiający określił odbieranie odpadów komunalnych m.in.
następujących frakcji: a) „MOKRE"- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji, g) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne z wyłączeniem: popiołu,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, zużytych opon, odpadów
zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oraz w punkcie n) odpady zielone.
Podobny zapis jest w regulaminie utrzymania czystości dla gminy Bestwina. Jest on jednak
niezrozumiały dla wykonawcy, gdyż np. na terenie gminy Pszczyna jako „Mokre" rozumie się
zmieszane odpady komunalne.
Czy znaczy to, że odpady „mokre” to odpady o kodzie 20 03 01 czy też odpady o kodzie 20 02 01?
Czy w związku rozdziałem III punkt 2- 2) mieszkaniec prowadzący ma mieć dwa pojemniki, na tzw.
„mokre" i niesegregowane odpady komunalne?
AD.1.
Wykonawca powinien klasyfikować odpady zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1206 ze zmianami).
Selektywnie zbierający odpady właściciel nieruchomości, w sposób wskazany w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, jeśli zdeklarował wytwarzanie popiołu
wyposaża nieruchomość w dwa pojemniki: na popiół i na „MOKRE”.

2. W rozdziale III punkt 2 - 6d) SIWZ Zamawiający napisał: „przekazywanie odebranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do

przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego 2014"
W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w Rozdziale 4a Art. 9l. czytamy: „1.
Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany zawrzeć
umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi
podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją
działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 2. W przypadku wystąpienia
awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi
tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami. Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, która została wskazana
jako instalacja zastępcza, jest obowiązany przyjąć przekazywane do tej instalacji odpady."
Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji zastępczych w przypadku
niemożności przekazania ich do regionalnej instalacji, zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego do 2014?
AD.2.
Zamawiający dopuszcza przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji zastępczych w przypadku zgodnym
z art. 9l ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. W rozdziale III punkt 3 — 4f) SIWZ Zamawiający napisał: „wyposażenie pojazdów do odbierania
odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach
postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów"
O ile wyposażenie w system monitoringu zapisujący położenie pojazdu i miejsca postoju nie budzi
zastrzeżeń, to rozszerzenie zapisu o system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów budzi zastrzeżenia. Można przyjąć, że każde otwarcie „odwłoka" w pojazdach typu
śmieciarka jest równoznaczne z wyładunkiem, tak w przypadku samochodów do przewozu
kontenerów może być bardzo niejednoznaczne. Nie ma technicznej możliwości zabudowania
urządzenia rejestrującego wysyp na samych kontenerach. Podobnie sytuacja ma się w przypadku
samochodów do zbierania odpadów segregowanych, nawet jeżeli jest to samochód
samowyładowczy.
Proponujemy zmianę w zapisach SIWZ dotyczącą czujników, by wymóg dotyczył tylko samochodów
śmieciarek.

AD.3.
Zapisy dotyczące wyposażenia pojazdów w system monitoringu i system czujników zawarte są w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013r., poz.
122). Wymagania te mają spełniać podmioty odbierające odpady komunalne. Czas na
dostosowanie się do wymagań wskazany jest w §6 rozporządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

4. W rozdziale V punkt 2 SIWZ Zamawiający napisał: „(...) polegające na odbieraniu zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odbieraniu odpadów segregowanych łącznie z co najmniej 1300
nieruchomości (...)".
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis nieruchomości, czy dotyczy to nieruchomości
lokalowych czyli lokali mieszkalnych (lub lokali o innym przeznaczeniu), które powstały w wyniku
wyodrębnienia na zasadach określonych ustawie o własności lokali, czy też np. nieruchomości
budynkowej.
AD. 4.
Zamawiający przez nieruchomości rozumie nieruchomości budynkowe oraz nieruchomości
lokalowe, na których powstają odpady komunalne.
5. W rozdziale V punkt 3 a SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawcy m.in. pojazdu do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej. Czy te wymagania spełnia samochód ciężarowy wyposażony w
urządzenie do podnoszenia i przewożenia kontenerów typu KP, wraz z zamkniętym kontenerem KP?

AD.5.
Tak. Wymagania te spełnia samochód ciężarowy wyposażony w urządzenie do podnoszenia
i przewożenia kontenerów typu KP wraz zamkniętym kontenerem KP.
6. W rozdziale V punkt 3 a SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawcy m.in. co najmniej jednego
pojazdu wyposażonego w myjkę o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i czyszczenia
pojemników w miejscu odbioru odpadów. Jednocześnie w rozdziale III punkt 4 s SIWZ zamawiający
wymaga zapewnienia usługi mycia pojemników na wniosek właściciela nieruchomości, odpłatnie na
podstawie indywidualnej umowy z właścicielem. Czy zamawiający zezwala na to by samochód do
mycia pojemników byt pojazdem samodzielnym (takie pojazdy produkuje m im. MWM Brzesko)?
Ponieważ można się spodziewać, że usługa będzie zamawiana rzadko, czy zamawiający dopuszcza
przedstawienie umowy na gotowość wynajęcia, lub czasowego użyczenia tego typu samochodu,
zamiast warunku posiadania?

AD.6.
Zamawiający nie rozstrzyga czy samochód do mycia pojemników będzie pojazdem samodzielnym.
Jednak zgodnie z Rozdz. V ust. 1 pkt 3) lit. a) SIWZ Wykonawca obowiązany jest do dysponowania
odpowiednimi pojazdami w wymaganej ilości.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie umowy gotowości wynajęcia lub czasowego użyczenia
samochodu w czasie tożsamym z terminem wykonania zamówienia.

