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Uczestnicy postępowania przetargowego

Wszyscy

Dotyczy: postępowania przetargowego na  Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu 
gminy  Roźwienica

W związku  z  otrzymanym zapytaniem dotyczącym  przetargu  na  Odbiór  i  wywóz 
odpadów komunalnych z terenu gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 
Gmina Roźwienica wyjaśnia:

Pytanie Nr 1

Czy  ilości   nieruchomości  określone  w  Zadaniu  1  będą  niezmienne  przez  okres  trwania  
umowy?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie przewiduje znaczącej zmiany w ilości nieruchomości objętej   wywozem 
odpadów .  W  podanej  ilości  nieruchomości  Zamawiający uwzględnił  nieznaczny wzrost 
ilości gospodarstw.

Pytanie 2

Czy odpady ponadnormatywne (niemieszczące się w pojemniku dot. Zadanie Nr 1 i Nr 2) są  
objęte przedmiotem  postępowania?

Odpowiedź 2

Tak, również takie odpady są objęte przedmiotem postępowania. Zamawiający ma obowiązek 
odebrania  wszystkich  odpadów  wystawionych  przez  mieszkańców  obok   pojemnika  lub 
znajdujących się na pojemniku.

Pytanie 3

Czy  Zamawiający  nie  przewiduje  konieczności  dezynfekcji  pojemników  używanych  do  
gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Roźwienica?

Odpowiedź 3



Zgodnie  z  zapisami  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  „w  sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi” (Dz. U. 2009 r. Nr 104 poz. 
868)  a w szczególności § 2 który brzmi: „§ 2. 1. Pracodawca organizuje i przeprowadza 
odkażanie  pojazdów, narzędzi  i  innych urządzeń,  w tym pojemników używanych do 
odbierania,  magazynowania,  transportu  oraz  załadunku  i  wyładunku  odpadów,  z 
użyciem produktów biobójczych,  w rozumieniu ustawy z  dnia  13 września  2002 r.  o 
produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 
oraz  z  2009  r.  Nr  20,  poz.  106)”  to  pracodawca  ma  obowiązek  organizowania  i 
przeprowadzania  odkażania  pojazdów,   narzędzi  i  innych  urządzeń  w  tym   pojemników 
używanych do odbierania, magazynowania transportu oraz załadunku i wyładunku odpadów. 
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie  może ujmować w specyfikacji  dodatkowej 
usługi  polegającej  na  myciu  pojemników.  Zamawiający  będzie  jedynie  kontrolował  czy 
czynność ta jest wykonywana przez Wykonawcę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3 c.1) nie przewiduje konieczności przedłożenia innych wymaganych  
prawem zezwoleń?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie widzi konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. 

Pytanie 5

Czy § 9 Umowy zawarty w SIWZ (kara w wysokości 30% za odstąpienie od umowy z powodu  
za okoliczności za które odpowiada Wykonawca) odnosi się również  do przypadku, gdzie ze  
względu  na  wysoką  zmianę  zen  związanych   m.  in.  z  opłatą  marszałkowską  (powyżej  
wskaźnika inflacji) Wykonawca odstąpi od umowy?

Odpowiedź 6

Tak ten zapis dotyczy również sytuacji opisanej w pytaniu. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
takie skalkulowanie ceny aby uwzględniała ona wszystkie koszty.

Pytanie 6

Dlaczego Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian wynagrodzenia z tytułu wykonania  
umowy.

Odpowiedź 6

Po powtórnej analizie dokumentów i sytuacji rynkowej Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany wynagrodzenia w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnionym przypadkiem zmiany 



wynagrodzenia jest zmiana stawek podatku VAT, zmiana opłat za składanie odpadów, zmiany 
wynikające ze zmiany ustaw dotyczących d gospodarki odpadami i utrzymania czystości.

Równocześnie  informujemy,  że  w  związku  z  możliwością  zmiany  wynagrodzenia 
nastąpi zmiana zapisów  SIWZ oraz ogłoszenia o przetargu.

Wójt Gminy Roźwienica
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inż. Tomasz Kotliński

Otrzymują.
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