
GMINA LRONVIN  
Leoncin dnia 28 slerpnla 2018 roku 

GKZP.271.PN.15.2018 

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) zwanej daje upzp w zwiqzku z art. 38 ust. 1 upzp, 
zawiadamia sic, ze w dniu 27 sierpnia 2018 roku wplynql do Zamawiajqcego wniosek o 
udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania i w4tp1iwoci dotyczqce wiw przetargu: 

Pytanie 1 
Dot. pkt. 2.2.2. Zalqcznika nr 1 do SIWZ - OPZ 
Zamawiajqcy wskazuje, iz odbiOr odpadów komunalnych od w1acicie1i nieruchomoci 
Wykonawca powinien realizowaé w godzinach 800 _ 1800, przy czym wlacicieIe nieruchomoci 
zobowiqzani sq wystawiaó pojemniki i worki w dniu odbioru do godziny 800. Z dotychczasowej 
praktyki wiemy, iz w1aciciele nieruchomoci wystawiajq pojemniki i worki od godziny 730, 
majq wypracowane w tym zakresie dobre praktyki. Prosimy wiçc o zmianç treci 
przedmiotowego punktu w tym zakresie. 
Ad. 1 Zamawiajqcy podtrzymuje godziny odbioru odpadów komunalnych od w1acicie1i 
nieruchomoci. 

Pytanie 2 
Dot. 2.2.3. Zalqcznika nr 1 do SIWZ - OPZ 
Zamawiajqcy wskazuje, iz Wykonawca zobowiqzany jest 2 razy w roku poddaá myciu i 
dezynfekcji wszystkie pojemniki, z których odbierane sq odpady. W zwiqzku z tym, iz 
pojemniki, w ktOre wyposaone sq nieruchomoci sq rOnego rodzaju (ksztalt), pojemnoci oraz 
pochodzq od róznych producentów poddanie ich myciu specjalistycznym sprzçtem w wielu 
przypadkach jest niemo1iwe. Dostosowanie specjalistycznego sprzçtu myjqcego do tak wielu 
typOw pojemników bçdzie nioslo ze sobq koniecznoó zakupu takiego sprzçtu przez 
Wykonawców, tym samym znacznie zwiçkszy koszty ceny oferty. Proponujemy, aby 
pozostawió wylqcznie zapis dotyczqey dezynfekcj i pojemników. 
Ad. 2 Zamawiajqcy wprowadzi zmianç zapisu. Zamawiajqcy wskazuje, i2 Wykonawca 
zobowiqzany jest 2 razy w roku poddaá dezynfekcj i wszystkie pojemniki, z ktOrych odbierane 
sq odpady. 

Pytanie 3 
Dot. pkt 2.2.2 ppkt 5) Zalqcznika nr 1 do SIWZ - OPZ 
Prosimy o podanie rzeczywistych i1oci odebranych w okresie od stycznia do lipca 2018 roku 
oraz planowanych do odbioru w 2019 r., z terenu Gminy Leoncin, odpadOw komunalnych w 
podziale na poszczegolne rodzaje (kody odpadOw) odebrane od w1acicie1i nieruchomoci oraz 
odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki OdpadOw Komunalnych wedlug poniszej tabeli: 



KOD ODPADU 

MASA ODPADÔW 
KOMUNALNYCH 

ODEIIRANYCH OD 
WLASCICIELI 

NIERUCHOMOCI W 
OKRESIE OD STYCZNIA DO 

LIPCA 2018 ROKU_FMgJ  

MASA ODPADOW 
KOMUNALNYCH 

ODEBRANYCH Z PSZOK W 
OKRESIE OD STYCZNIA DO 

LIPCA 2018 ROKU[Mg) 

200301  
200101  
200102  
20 0113*  
20 0119*  
200117  
20 01_21*  
20 01_23*  
200125  

20 01_27*  
200128  
20 01_33*  
200134  
20 01_35*  
200136  

20 01_37*  
20 01_37*  
200138  
200139  
200201  
200307  
150101  
150102  
150103  
150104  
150106  
150107  
160103  
16 01_08* 	1  

Z naszego dowiadczenia wynika, iz i1oci odbieranych od w1acicie1i nieruchomoci odpadów 
komunalnych sq znacznie wysze i wynoszq dia niesegregowanych (zmieszanych) odpadOw 
komunalnych ok. 1000,000 Mg. Powyzsze dane sq niezbcdne do oszacowania ceny oferty. 
Ad. 3 Masa odpadOw komunalnych odebranych od w1acicie1i nieruchomoci w okresie od 
stycznia do lipca 2018 roku (Mg) —dane w sprawozdaniu za I pólrocze 2018r. 
Je1i chodzi o masç odpadów komunalnych odebranych z PSZOK-u w okresie od stycznia do 
lipca 2018r (Mg) nie jestemy w stanie podaá, gdy2 PSZKOK sklada sprawozdanie na koniec 
roku. W zwizku z czym podajemy kody i i1oci z 2017 roku: 
Kod 20 0123* 	- 15,542 
Kod 20 0134 	- 1,839 
Kod 200135* 	—3,725 
Kod 20 0136 	-136,190 
Kod 15 0102 	-13,870 
Kod 15 01 07 	—271,740 



Przyjmujemy, 2e i1oá odebranych odpadOw od w1acicieIi nieruchomoci moze nieznacznie 
sic podwyszaó w stosunku do lat poprzednich. 
Pytanie 4 
dot. pkt 2.2.2 ppkt 5) Zahjcznika nr 1 do SIWZ - OPZ 
Czy dane dotyczqce iloci odebranych od w1acicie1i nieruchomoci oraz z PSZOK odpadOw 
komunalnych ulegnq zmianie. Je1i tak, prosimy o wskazanie o He 
(wartoá wyraona w %)? 
Ad. 4 Zamawiajqcy przewiduje, 2e i1oci odpadów w roku 2019 mogq sic nieznacznie 
podwyzszao lub zmniej szyá w stosunku do lat poprzednich. 
Pytanie 5 
dot. pkt. 5.3.1. lit. b) SIWZ 
Z dniem 24 lipca 2018 r. wydane zezwolenia na transport odpadOw stracq wa2noá. Prosimy o 
dostosowanie warunków udzialu w postçpowaniu w zakresie transportu odpadów do 
obowiqzujqcych przepisOw prawa. 
Ad. 5 Zamawiajqcy zmodyfikuje wiw pkt siwz. 
Pytanie 6 
dot. pkt. 5.3.1. c) SIWZ 
W obecnie obowizujcym stanie prawnym Wykonawca nie ma mo1iwoci uzyskania wpisu 
do rejestru zbierajqcych zuyty sprzçt elektryczny i elektroniczny. Prosimy o dostosowanie 
warunków udziah.i w postçpowaniu w zakresie posiadania wpisu do rejestru podmiotOw 
zbierajqcych zuyty sprzçt elektryczny i elektroniczny do obowiqzujcych przepisOw prawa. 
Ad. 6 Zamawiajqcy zmodyfikuje w/w pkt siwz. 
Pytanie 7 
dot. pkt. 19 SIWZ 
W pkt. 2 Zamawiajqcy wskazal, i2 postçpowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na uslugç o wartoci mniejszej ni2 kwoty 
okre1one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Natomiast w pkt. 19 
Zamawiajqcy powoluje sic na podstawç prawnq dotyczqcq postçpowañ o udzielenie 
zamówienia publicznego przekraczajqcych kwoty wydane na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 
Prosimy o dostosowanie zap isów dotyczcych odwolania do prawidlowej podstawy prawnej. 
Ad.7 Zamawiajqcy zmodyfikuje wiw pkt siwz. 
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