GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantó 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NlP 531166639,REGON:013270471

Leoncin, dnia 19 padziernika 2018 roku

GKZP.271 .PN. 18.2018
Do
Wszyscy Wykonawcy
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówieñ publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pon. zrn. ) zwanej daje upzp w zwizku z art. 38 ust. 1 upzp,
zawiadamia sic, e w dniu 18 pa±dziernika 2018 roku wplyn1 do Zamawiaj qcego wniosek o udzielenie
odpowiedzi na ponisze pytania i wtp1iwoci dotyczce przetargu nieograniczonego pn ,,Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlacicie1i nieruchomoci polozonych na terenie
gminy Leoncin oraz wyposazenie w pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadów"
Pytanie I
Dot. p/it 2.2.1 pp/it 5) Zalqcznika nr 1 do SIWZ— OPZ
Prosimy o podanie rzeczywistych i1oci odebranych w okresie od stycznia do wrzenia 2018 roku z
terenu Gminy Leoncin odpadów komunalnych w podziale na poszczególne rodzaje (kody odpadów)
odebrane od w1acicie1i nieruchomoci oraz odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych wedlug poniszej tabeli:

KOD ODPADU

200301
200101
200102
20 01 13*
20 01 19*
200117
20 01 21*
20 01 23*
200125
200127*
20 01 28
20 0133*
200134
20 01 35*
200136
20 0137*
200138
200139
200201
200307
150101
150102
150103
150104
150106
150107
160103
16 01 08*

MASA ODPADOW
KOMUNALNYCH
ODEBRANYCH OD
WLACICIELI
NIERUCHOMOCI W OKRESIE
OD STYCZNIA DO WRZENIA
2018 ROKU [Mg]

MASA ODPADOW
KOMUNALNYCH
ODEBRANYCH Z PSZOK W
OKEESIE OD STYCZNIA DO
WRZENIA 2018 ROKU [Mg]

Z posiadanych informacji wynika, it i1oci odbieranych od wlacicie1i nieruchomoci odpadów
komunalnych sq znacznie wyzsze i wynoszq dia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych ok. 1000,000 Mg rocznie.
Powysze dane sq niezbçdne do sporzdzenia oferty.
Ad.! Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podaje i1oci odebranych odpadów w rocznym
sprawdzaniu na dzieñ 31. 12.br., diatego nie podamy i1oci za okres, o których Pañstwo prosz.
Pylanie 2
Dot. pkt 2.2.2ppkt 5) Zalqcznika nr 1 do SIWZ— OPZ
Zamawiajcy przyjmuje, ze i1o6 odebranych odpadów od wlacicie1i nieruchomoci make nieznacznie
sic podwyszyó w stosunku do lat poprzednich.
Na1ey zaznaczyó, it przedmiot zamówienia opisuje sic w sposób jednoznaczny I wyczerpujqcy, za
pomoc dostatecznie dokiadnych i zrozumialych obe1eñ, uwzg1çdniajc wszystkie wymagania i
okoIicznoci mogce mieó wplyw na sporzdzenie oferty (art. 29 ust. I Pzp). Przedmiot zamówienia We
moze bye opisany za pomocq pojçC niedookreJonych. Opis przedmiotu zamOwienia kierowany jest
do okre1onego krçgu podmiotów, które mogq wyraziC chçC wykonania zamówienia, diatego tez uyte
w art. 29 ust. 1 Pzp sformulowanie za pomocq dostatecznie dokiadnych I zrozumialych okreleñ nalezy
odnieé do jçzyka fachowego uywanego w brany, w której dzialajq zainteresowane podmioty.
Zamawiajqcy musi uywaé do opisu zamówienia okre1eñ, stosowanych I uywanych w dziedzinie,
której przedmiot zamówienia dotyczy, i zrozumialych dia wszystkich, którzy trudnh sic t
dzia1a1noci. Opis przedmiotu zamówienia musi uwzglçdniaC wszystkie wymagania i okoIicznoci
mogqce mieC wplyw na sporzqdzenie oferty, w tym r6wnie2 umo1iwió wykonawcom obliczenie ceny
oferty z uwzglçdnieniem wszystkich czynników (elementów) majqcych wplyw na wysokoé ceny.
Zapis pkt. 2.2.1 ppkt 5) nie spelnia wymogów art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pón. zm.).
W zwkzku z powyzszym prosimy o wskazanie wartoci, wyraonej w procentach (%), o jakq
podwyiszy sic i1oC odbieranych odpadów od wlacicieli nieruchomoci.
Ad. 2 Do 5%.
Pylanie 3
Dot. pkt. 1 oraz pkt. 3 Zalqcznika nr 1 do SIWZ— OPZ
Zamawiajcy w punkcie 1 OPZ wskazuje, it przedmiotem zamówienia jest odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomoci zamieszkalych polozonych na terenie
Gminy Leoncin, na któiych zamieszkuj4 mieszkañcy oraz wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiórki
OdpadOw Komunalnych w odpowiednie pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów zapewniajcy
osigniçcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skiadowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu
czysroki iporzqdku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadanii dia Mazowsza
wskazuje, it przedmiotem ( ... ).
W punkcie 3 OPZ Zamawiajcy wskazuje, it Zamówienie obejmuje wyposazenie w pojemniki, odbiór
z PSZOK i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) wskazanych w opisie odpadów
komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomoci zamieszkalych gminy Leoncin, w sposób
zapewniajcy osigniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do
skiadowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i
porzdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki dla
Mazowsza ( ... ).
Prosimy o doprecyzowanie, ze osigniçcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
przekazywanych do skiadowania dotyczy zamówienia, jako ca1oci.
Ad. 3. Tak dotyczy zamówieniajako caloci.
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