
Zakład Gospodarki Komunalnej w ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

B,Prusa 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

P ismo I log/ 4 l I1 lż0I8 l7 Ostrrirv N{azorriecka dnia: 20l8 ]2-]0

ODPOWIEDZ
na Zapytania $, sprawie SIwZ

S:arul1,1,1i Puishltl,

[]przeimie inlormLliijln\. iż \r dniu 20]8-]2-10 cltl Zanarł,iająccgo rvpłyrręła prośba o

rl1jaśrrlenie zapisu specltikacji islolit'ch \\'arunki\! zarnórvicnia. \\ puslś1lou1lliu

plo\ładZon),ln na podslawia przcpis(ir\ Usla\ł,\, 7 dnia 29 Sl\czllia ]0()'ł roku Pra\ło Zanówicń

Publiczn}ch (t.j. D7, t], z 20]8 i, poz, l1)86) lr lr],bic przetarg nicogrąniczon),. na:

Odbiór i zago§podarorranie flakcji nidsiło*ej po\i},żei 80mm o kodzie l9l2 l2 - inne

odpad), ( $,ł},m l ieszin€ sub§tlrnc.ie i przednriotJ,) z nrechaniczncj obróbki odpadów

inne niż wl,micnione lv l9 12 1l.),

Tlcść wspomnianei prośb,r, jest nlslępująca :

I'ytanie nr 1i

I)ot,vcz1 : Działu j. rrst, ], i orrz § 2 ust ] i,1 urnorr1,:

'Szacorvana ilrlść odp:rdórv. kt(ira będ7ic odbieranł z tcrcnu lakładu L]tylizacii Odpadó\

Konrullalnl,ch \\, Slłl)'m l,ubieje$je ul, l,onlżylisla l1 to okolo ]2 000 rrrg §, trakcic

obou,ią7},\!ania LIlJl(]\ĄJ_v ,]: ]olir, \\'),kona\\,ca będzic zobor.riqzan1 do odbioru oclpaclóu

bętlacl,ch przeclnritllcm zaInillrienia ll ilości co nąjnnle]1 000 \,1g miesięczllic". Ilcalizacia

us}ugi § s_\slerrrie ciag1l,rn ocl pclniedziałku do piEtku § god7inach 6,30 - 21.00".
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'Szacunkorva ilość odpadtirl do zagospodarrlwania przez rlu.a lata to oko]o 1] ()0() Mg, .'est to

ilość szacrnko.,r,a i ./anlarviając1, zastźcga sobic prarvo do rłt,trvarzania odpadórv rł,

nniejszej lLlb \\iększei ilości lv każdl,nl czirsie liwania umow\ (+1- 30%)"

"Ilość fiakcji nac1 sitorvcj odbicrana nlicsigcznic l 0(]0 Mg ( ri ]]()%,)"

W),koiawca lnusi posiadi]ć itilorinłcję do b,lcia prz,,-'gotorvan},ni na odbiór odpadó* ryld

kleśloną rł,artość i jej zblizone, tuk ażeby zabezpieczyć odporriedrriq liczbę llanspońó\\.,

Oczl-rviścic \raność szacunkouJa nlożc odbiegać rvskazanej ilości, alc nlusi się lnlcscic ri

pojeciu \ł,skazanei p|zl,hliźorrej \,-ańości, Różnica ponrieclzl iLościa 700 \4g. a 1]0(] Mg icst

nieakcepk)\Ąallra pod *zglęclem plano\\ania plzel\!ill,Zania oIaZ odbi()ru. it l,vm silm) m Inn7c

nie zabczpieczac Państ\\ a procesi)\ł pr(x]Llkc ji,

Jak wskazqje Wl,rok Krajorł,c] lzb1, odlvolalrczcj z dnia 9 n,iaia ]012r. ( s),gn, akt: KIo
1109, 12): "W,_vkonau,c) llic lrrożc borvicln obciążać r\,7J,,ko nic|r7c\\,idzcnia rozlll1lrLL pl lc ezr

ic]r kclsztilw będqce wynikien opisll przednliotu Zamó\lienia Daruszającego ań, 29 i ań, 3]

Mając na uwadze po\\,yższe oko]icżlrości, przy\łolać Ukze należ} Wyrok Krajo*,ej Izb1

odwołallczej Z dnia 27 grudnia 2011l, (Sygn. akt| KlO 2649,111), w klórego treści IZba

l|skazala: "Zamarł,iaiacy po\ł,inien opisać pIZedmiol ZamóWieni'

u,taki sposób. ab1, rvl,konarł,c1,, nie lIieli rłątpLi\\ości. iakie us}ugi. dosla\ł,v. robot_v

budorrlanc nalc7), §},konac ijaki beclzie ich zakres. tak ab1, spehiały oczckiu,ania

zanla\\,iającc!:o. a z drrrgiej su'on\. ab),\.-!koia\i-cv mogli w sptlscib prarłidłorvl clokonać

\\,}ccn!, zk)źon}ch olcr1, Islolne,ieSt żaleln. ab}, opis przedniotLl ZamÓ\łienia bl,ł zrtlzumiałv

dla rłszl,stkich q1.|ionarvcrirr.rl taki sanr sposób. lrielodząc} rozbieżności intcrprctac\,inJ,ch.

sporządzoDt w sposrib .iasn1,. 7ro7L]mialv i nicbllLlzac), \ĄJ 7adn},nl 7.akrcsia $,atpli\\,ości,

unozllwiajircy prrrrridlorvc sporzadzcnic i skrlkulo§anc o1cft),,"

Nnioskuję ol

sprcc!,7o\\,anic po\ł},ższ)ch zapis<iu SI\\iZ poprzez dcxlanie przez Zilntrriajqtcgo

plecyzljnlch zapjsów SIWZ, .]asno oklcślający,ch nlicsięczne ilości przcznaczorrych do

pżekażalia W!,kona§c!, odpadó\ł § cclu ich zagospodalolvania tj, podclania ich proccsom
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odZysku zgodnie Z po\lszcchnie obowiązu,jącymi przepisanli prawa oraz posiadaiyni

decY7ialni.

żnianę 7apisi)w 
"§ 

] pkt ] rr. zakresie oborł,iązvrł,ania unolvY z "przez drł,a lala" ru

"przez 12 nlicsięc\,",

ujeditoliccnic zapisólv SJWl olaz Unolr1, u, zakresie rrriesięcznvch ilości oclpadów do

odbiolu przez Wykona\vcę. u chrvili obecnej po§}żs7c 7apis} są lozbieźna,

Odpou,icdź:

1. \4ając na tlwudze prtlśbq W!konawcv lalnau,iaj.jct postana\ria clokonać korektl,zapisólł,

SlWZ:

Szacorłana iltlść odpadLlu,. k(ilr będżic odbicrana z lelenu Zakładu Ul}1izacji Odpadóu,

KomLlnalnl,ch \v Startn Lubicje\rie ul, l.onlżl,ńska 11 to oko]o 12 000 rng ll trakcjc

oborłiaz,vrł,ania unlo\!! +r- l0'%. Wykonarł,ca będzie zobowl4zany do oclbiorrr odpadórv

bed.]c}ch pr7cdnliotelrr zalnrirł,icnia *,i]oścl 1 0()0 l!1g (+- 109ó) lnicsięczni.,

()rL..7.

Ilośc liakcji rrad sitorłcj rldbienna miesięcznie - l 0()0 Nlg (+/- 10'%)"

2. Zanarviający rłykreślił z rvzot,u unrorrl zapis 'pI,zez drrł 1ala',

3, Zana*ia.jąc1,uiedIlolicił zapisl SlWZ oriz umo\1_y' ,

|']-tani€ nr 2

I)ot}cz,",: DZiałLl ]- ust ], ]

[lcalizacja usłrLgirv s,r,stcnrie cia.ułl,nl oc1 prlniedzialku r1o piatku w godzinach 6,]0,21,00",

\\rnioskLrję rl l|y.jaśnicnie co Zanra\\ia]ąc) rozurlic przez oheślenic rcalizacji rrsługi lr,

slstcnrie ciagł1'ln',)
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Odporriedź:

lanlarviający, popżez okreś]enic rcalizacia usłLlgi

m07liuośc odbierania przez Wy'konau,cc przedmiotLl

rv goclzinach 6:30,2 1,00,

P}tanic nr 3

Dot},cz!: DZiafu 4 ust ,ł, l

w sysletiie ciągiym 1na na myśli

znówienia od poniedzialku do piątku

"Zamalviajocy przewldu]c udziclenie zanówieli. o kkirvch nrorva \\,ań, 67 ust, l pkt 6 i 7 lub

arl, l34 Usl. ó ]]Lr _'i usta\ry P.lP,

do ]0o,,1,"

\| przypadku gdy Zal]la\\iając!,przcrłiduje Lrdzielerrie zanórł,jcli. o któlJch mo\ł,a W art, 67

ust. 1 pkt 6 i 7 lub ar1, 13,ł Ltst, 6 pkt ]] ustaNy PZP, wiioskl!ę o Zmianę uapisó\\, SI\\iZ

dotyczac},ch plzednriotrr zamó\łicnia, tj- ilość odpadó\ł. któr.a będlie odbjcrana 7 tcrcnu

Zakładu L]t},li7ecii()i:1paclór,, Kclrnultr1l11ch !"- Starym LLlbiejewie LL], Lonżyńska ]1 ił tlakcie

obcxr iązl,rł,łn ia umo\l,v poprzez §skirzalric konkrctIlei. preclzljrrie określolrei ilości bez

rrrożlirrości jej zrviększcnia przez Zlrnirrr,laj4ccgo, Wobcc obecny,clr zapisórł SIWZ

Wl,konarvca nie lnoźc skalkulou.ać ceny oi'e l, rvzgicclcnl rozmiaru prac. ilość odpadilrł, do

odbioru może \r)nosić:

8 400 N4g, ( 12 000 - ]0%)

12 000 Mg

15 600 Nlg. (12 000 + ]0%'

l9 200 NIg. a na\łct 20 280 NIg (12 000 Mp r 30ł,. * 30% zlmórrieni.l

uZupełniaiacego

Odpowiedź

lgodnic z rł_,-nraganianri ar1,9l- ust,l [,'slir\ł},Z dn. l]. Wr7cśnia l996 (, utrZ\nldniu

cz},st()ści ipol,Zildku \\,glnilrach (tj Dz,U z2018r,prtz. 1,ł5,ł. 1629). oraz spec}llką procesu

icchnologiczllego nOszej instalacji zanla\\ iaj]:tct nie jesl w stanic okrcślić ,icdnoznacznie ilości
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odpadów przekazJ,u,anYch do odbi()ILl, Wg stlumienia odpi i)w 1rafiajqcego do staci i

scgregacji nicsicclna ilośc w!l\Ąażancj iiakcji nicści się lv przedzialc oi.] 7()0 do i300 1!1g,

Majqc na rrrładze prośbg Wykonarvc,v Zlrnarviając1, postill&\ria dokonać korckt,v zapisów

SIWZ:

Szaco\\,ana ilość cldpadóu,, która bqdzie odbicrana z lerel,lu lak]adu Ulylizacji Odpadó*

Komulaln_vch \r Srar!,m LLlbieje\\,ic ul. Lo]Iż,\liska 11 to okob 12 000 nlg u,trakcie

oborviqzywania ulno§\ ,' l0'Z,. W,lkonawca będzic zobowiązalr1, do odbioru odpadórł,

bcclaclch przcdllitllen złnlólienia w ilości l 000 Mg ( l] 109'o) niicsiccznie.

ornz

Jlość fIakcji rrad sittlrrej odbiclarla miesiqcznie, 1 000 \Ig (+/- l0'lo)"

Pytanic nr,l

Dot\,oz) l Dziahl l3 usi l 1,3 pkl c)

Wnioskiric o dodanic baldzo istotn)ch zapisórv SI\\'Z poprzez sprecl,zorr .rn i< przcz

Zanarł,iająccgo rv jaki spos,.ib na]eż), pra\\idk)wo Wnieść §a.liu lv lormit grrcrlnc,ji

bankorlej lrLb ubczpieczeniorle,j prz1 uż1,,ciu środkórl,kolrunikacii clcktronicznej. W cclu

r1l,clirnino*ania rł,ątplirrości co rlcl lttożlirlości odr7ucctlia olerl1 z urvagi na niepra$,id]ou1\

sposób rł,nicsienia rvadiunr. Zalrarliaiacy jako prowlrclzilcl'poslępowanic po',łinicLl lr

zapisuch SIWZ. dotl,cząc,vch 1órn1, rł,niesienia §,adium, iednoznacznic określić rł, jaki sposób

naleźy plarł,idlrlrro \łnicśc \Ąadiuln rł,rr/rr, fornlie prz\ uż),ciu środkóW kolnunikacji

a lcktll)niczn ej ,

Odpouicdź:

\\i zrvi4zku z inplcnlenLacją d),rcktt\\}, ]01,ł.12,1"UL i zgoclrrie ze znlianą do usla\\,},z dnia 22

czcn,ca 20l6 r, Prarło Zlmórl icń Pub] jczn,r,ch cxl 1ll października 2()i 8 r. do lrzjecje

ud7iału \\ zanlówieniLl ptllrliczn}m niezbcdne.jest skladanie rrszelkich d()kLlmentó§, ofcn.

wnioskrirł,oraz zabezpieczenia rr formic gTlarancji bankorvych (tz$. przetargo}v),ch) cĄ,

ubczpieczcnio\r,},ch \r formic elektronicznej w odnic§ieniU do Zamó\r,ień po$}żcj Irogórl

uniinvch,
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W praktycc oznacZa to. źc g\Ą,arancie pr7ctalgorve udzjc]anc dol,vchczas \! fonnic r]i\emLlej

wir]nt,b!,c udzielone !v fonnie elektronicznc,j. !, przes]anc clektronicznie i opatrzone

klvalilikorł'irn_vnl podpiseln clcktronicznrn.

Pod rł.zględenr prarłnym glvarancja zapisana $,poslaci pliku i podpisarra plz), \rl,korz,vstaniu

krvalilikowanego podpisLl elelt]'oniczne!:o slanorvi oświadczenie rł'oli zhżone w lbn'nje

clcktronicznei i zgodnie z polskim usla§odawstwem llaklo\łana ]cst na równi z !\\itranL.j4

u, formie papielou,ci. opallzona \\łasnolęczn,vnli po.Ipisiuni,

l \\,iedzy Zan]eu,iajacego rlynika, że barrki oraz fir,nrv ubezpieczclliorł,e oterr|ą uslugę
e-g\\i]l.ancji.

Dokunent ćlcktnnliczt]\ nalcż! zanrieścić. poclobnie jak pozostałe dokument}, na platf'ormie

e-proplńlico,

Pl-tarlic nr 5

Dotycz,Y:§4ustlpkt:1

Proszę o lly,ktcślcnic ze wzoru Lllllo\ł! "'|'crmin płrhości: do ]0 dni od dat,l rvpłyu,u

prarł,idlrlwo 11,y5iarvionej lakturl i doslalczoIlei do siedzib1, Zanlawiającego". I'crlnin

platności snno\ł,i kq,Lclium ocen_\ o1all i mozc orr blć okreśJoo), plzcz \\'},konawcę od l0 do

]0 dni.

odpo}vicdź:

Zanlarviaiąc_,- rvl,klcślił z rvzoru unlorv1 zapis ..30''.

P,|,tanie nr 6

Dotlc7], tcllninu sk]ild.lnia olerl

Ze \\,uględLr na pl7),padając1 rv rrl.znaczcnrlnl plzcz Zarrra*iajaccgo tclnlinie składarria o1ert

okres świąteczno- no\\()loczn}, omz \łzrnożol1ą il()ść prac bilansowvcli zwjazanych

ż żamknieciem roku, rlnioskuję o przesuiiecjc wYznaczonego tcrnlinLl składa ia ofcń

§, tcrninic po 15 s§,cznia ]019,

odpowicdź:

Zrna\\,iajocy w},rażir Zgodę na Z]iianę tcrnlinu 01\łalcia ofcrl nr 15.01.2019 r.
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Inl'oniLljem)', źc Zgodl)ic Z \\}lnogiem al1, ]8 Usl, 2 ustarv} z dnia 29 st,lcznia 200'1 rokrr

Prawo Zanów,icń ljublicznlch (tj, Dz, I l. z 20l8 r,, pclz. 1986). strnowilko lern.rrriaj.lcc_:,,

Zostak) roZesłanc do \\SZ\stkich \!},konitńc{i\\,. kli)l,yn) pr7ckczano SIWZ.

Zam alr ia iac1,
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