Kowalewo Pom., 04.04.2013 r.
GKiM.271.7.2013

Wyjaśnienia treści SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zamieszczone zostają pytania i odpowiedzi do
SIWZ, jakie wpłynęły w toku postępowania na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie stałych
odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.
1. W związku z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, który nakazuje opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, proszę o podanie poszczególnych ilości odpadów, jakie według
szacunków Zamawiającego zostaną odebrane z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach
realizacji zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie poda szacunkowej ilości odpadów, gdyż nie posiada takich danych. Odbiór
odpadów do tej pory odbywał się na innych zasadach i nie było selektywnej zbiórki u podstaw.
Jedyne dane, które posiada Zamawiający, to ilości zebranych odpadów w latach ubiegłych i
zostały one podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dołożył wszelkich starań dokonując opisu przedmiotu zamówienia. Oprócz
danych dotyczących ilości odpadów w latach poprzednich Zamawiający podał przybliżoną
ilość posesji, liczbę mieszkańców oraz krótką charakterystykę gminy, a także szacunkową
liczbę pojemników z podziałem na ich rodzaj i pojemność.
Wszystkie dane, którymi dysponował Zamawiający zostały podane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wykonawca bazując na podanych informacjach oraz swoim doświadczeniu powinien sam
przewidzieć szacunkową ilość odpadów, które zostaną odebrane z terenu Gminy Kowalewo
Pomorskie
2. Zgodnie z punktem V.1.3.b)SIWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co
najmniej 2 pojazdami z komorą dwudzielną przystosowaną do odbierania selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Domagam się umożliwienia spełnienia tego warunku również poprzez wykazanie się
dysponowaniem 4 pojazdami z komorą jednodzielną. Dwa pojazdy z komorą jednodzielną wykonają
swoją pracę szybciej, niż jeden pojazd z komorą dwudzielną, więc nie ma podstaw by wymagać od
wykonawców, żeby bezwzględnie dysponowali tymi ostatnimi pojazdami.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków określonych w punkcie V.1.3.b). Nie ma
możliwości jego spełnienia poprzez wykazanie się dysponowaniem 4 pojazdami z komorą
jednodzielną. Dwa pojazdy z komorą jednodzielną może i wykonają swoją pracę szybciej, ale
spowodują większe obciążenie dla dróg gminnych.
Drogi gminne, znajdujące się na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, w większości
przypadków są drogami nieutwardzonymi, dlatego też częstotliwość przejazdu po nich
samochodami ciężarowymi ma ogromne znaczenie. Niektóre gospodarstwa domowe na
terenach wiejskich znajdują się w odległości 300-400 m od drogi głównej. Wówczas każdy
przejazd samochodem ciężarowym po takiej drodze powoduje jej rozjeżdżenie eliminując ją z

dalszej eksploatacji
3. Wnoszę o zmianę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie V.1.3.b) SIWZ, w
postaci zamontowania w pojazdach do odbioru odpadów kamery lub urządzenia rejestrującego z
uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu, która umożliwi monitorowanie i kontrolę
segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. Ponieważ w punkcie III.12 SIWZ
jest mowa o dokumentacji fotograficznej lub nagraniu, to wspomniany warunek udziału w
postępowania powinien być spełniony również przez wyposażenie brygad wywozowych w aparaty
fotograficzne z funkcją nagrywania. Pozostawienie powyższego warunku w obecnym brzmieniu
narusza zasadę uczciwej konkurencji.
Odpowiedź:
W punkcie III.12 SIWZ Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji fotograficznej lub
nagrania oraz protokołu z zaistnienia takiego zdarzenia. W związku z tym specyfikacja
istotnych warunków zamówienia zostanie zmodyfikowana w punkcie V.1.3.b) poprzez
dopuszczenie wyposażenia pojazdów w kamerę lub urządzenia rejestrujące z uwidocznioną
datą wykonania zdjęcia lub filmu, który umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji
odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości lub wyposażenie brygad wywozowych w
aparaty fotograficzne z funkcją nagrywania.
4. Wnoszę o wykreślenie pkt. III.10 SIWZ. Zgodnie z art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach to gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Przepisy prawa nie
mówią o usługach dodatkowych, za które należności regulowaliby sami mieszkańcy.
Odpowiedź:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że gminy są zobowiązane do
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Gmina Kowalewo Pomorskie zorganizowała system podejmując
stosowne uchwały. Podejmując uchwałę Nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.Urz.Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz. 3031) w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ustalono, iż w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane będą określone ilości odpadów. W przypadku większej ilości
odpadów będą one odbierane w ramach usług dodatkowych pomiędzy Wykonawcą, a
właścicielem nieruchomości.
Przepisy ustawy nie mówią o usługach dodatkowych, ale też ich nie zabraniają. Ograniczenie
ilości odpadów zmieszanych w ramach opłaty ma zwiększyć segregację odpadów
komunalnych wśród mieszkańców.
Zamawiający nie widzi problemu w usługach dodatkowych. Cena ofertowa za realizację
przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia tych usług, a Zamawiający nie narzuca
wysokości tych opłat.
5. Proszę podać jaką Zamawiający przewiduje maksymalną ilość odbiorów w ciągu roku w związku
ze zwiększeniem częstotliwości odbiorów odpadów, o której mowa w pkt.III.16.1.c).
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru
biodegradowalnych maksymalnie do 4 razy w m-cu w okresie maj-sierpień.

odpadów

6. Proszę o uściślenie, jak będzie wyglądał opisany w pkt. III.16.3 SIWZ odbiór mebli i innych

odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Czy odbiór
będzie dotyczył wszystkich nieruchomości, czy też jedynie kilku wskazanych lokalizacji?
Odpowiedź:
Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego odbywać się będzie dwa razy do roku, na zasadach wystawienia sprzętu przez
mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć z ilu
nieruchomości następował będzie odbiór przedmiotowych odpadów, dlatego należy przyjąć
odbiór z każdej nieruchomości. Planuje się, iż będzie to okres wiosenny i jesienny.
7. Zapis pkt. III.17.3 SIWZ nie pozwala na rzetelne skalkulowanie ceny ofertowej. W tej sytuacji
wnoszę o doprecyzowanie jaką ilość odpadów ma zamawiający na myśli pisząc o odpadach
pochodzących z terenów zielonych o powierzchni nie większej niż 500 m 2, kto będzie weryfikował z
jakiej powierzchni pochodzą odpady zielone oraz czy, a jeśli tak, to jaka ilość tych odpadów należy
odebrać z posesji posiadaczy ogrodów i innych terenów zielonych o większej powierzchni niż 500
m2.
Odpowiedź:
Weryfikacja ilości odpadów pochodzących z terenów zielonych o powierzchni nie większej niż
500 m2 leżała będzie po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości tych
odpadów, gdyż wcześniej nie były one odbierane od mieszkańców i nie posiada żadnych
informacji na ten temat. W przypadku większej ilości niż z powierzchni 500 m 2, właściciel
nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie dostarczyć odpady zielone do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
8. Ponieważ KIO negatywnie ocenia dopuszczalność sumowania wartości usług realizowanych w
wyniku zawarcia różnych umów (np. w wyroku KIO/UZP 818/08. KIO/UZP 819/08),a warunek
udziału w postępowaniu określony w pkt. V.1.2 SIWZ na powyższe pozwala,domagam się jego
modyfikacji. Zmiana warunku jest tym bardziej konieczna, że odnosi się on tylko do odbioru
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a zgodnie z art. 22 ust. 4 Pzp opis sposobu
dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z
przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Dlatego tez domagam
się, by warunkiem udziału w postępowaniu było wykazaniem się wykonaniem usług obejmujących
odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, tak jak Zamawiający określił
przedmiot zamówienia. Proszę także o uszczegółowienie czy wartość 300.000 zł jest wyrażona w
kwocie netto czy brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt.
V.1.2 SIWZ. Warunek został przedstawiony w sposób precyzyjny, nie budzący wątpliwości w
ocenie jego spełnienia.
W wyroku z dnia 22 stycznia 2009 r. (syg. akt KIO/UZP 12/09) Krajowa Izba Odwoławcza w
uzasadnieniu wskazała, że: ”Zamawiający określa i formułuje warunki udziału w
postępowaniu, w granicach, które uzna za adekwatne do przedmiotu zamówienia oraz w
zakresie, który uzna za niezbędny do zapewnienia bezpiecznego, rzetelnego czy sprawnego
wykonania zamówienia przez wykonawcę”. Wynika z tego, iż warunki udziału w
postępowaniu podlegają konkretyzacji w ramach każdego z postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego tak, aby były adekwatne do przedmiotu zamówienia tzn. pozostały z
nim w związku na tyle ścisłym, aby spełniający je wykonawca był w stanie wykonać je z
należytą starannością. Biorąc pod uwagę, iż od 1 lipca wchodzi nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi związany z ich selektywną zbiórką, dlatego też uzasadnionym jest
warunek odnoszący się do przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie w tym zakresie.
Wartość 300.000 zł jest wyrażona w kwocie netto.

9. Proszę o wskazanie wymaganej sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczeniowej z tytułu
odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt. V.1.4 SIWZ i § 12 ust. 1 Projektu umowy.
Odpowiedź:
Wymagana suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej
wynosi 500.000 zł.
10. Proszę o wykreślenie z formularza oferty danych na temat nazwy i adresu podwykonawców
(ustawa Pzp nie daje podstaw do wymagania takiej informacji) oraz zobowiązania wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej formie, o czym wiążącą decyzję można
podjąć po wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie na etapie jej składania.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśli z formularza oferty danych na temat nazwy i adresu podwykonawców.
Natomiast Zamawiający nie usunie informacji na temat wniesienia w określonej formie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak wskazał Wykonawca wiążącą decyzję
można, ale nie trzeba podjąć po wyborze najkorzystniejszej oferty, dlatego też ten zapis
pozostaje bez zmian.
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