Urząd Miejski

w Brzegu Dolnym
Brzeg Dolny, dn. 25 kwietnia 2019 r.

ZP.271.07.2019
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi wątpliwościami wykonawców (pisownia oryginalna)
odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), udziela poniższych odpowiedzi.
Pytanie 1:
Dotyczy: SIWZ Rozdział 2. pkt. 8 1) b)
Zamawiający wskazuje, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej
ma odbywać się „do specjalistycznych, atestowanych pojemników o pojemności minimum 1500 litrów”. W
dalszej części, Zamawiający wskazuje, że do odbioru z w/w pojemników będą następujące frakcje: „szkło”,
„papier”, „plastik” oraz „Bio”.
Wykonawca zwraca uwagę, że do gromadzenia odpadów „Bio” nie stosuje się pojemników o pojemnościach
1500 litrów (i większych), ponieważ są one przystosowane do gromadzenia surowców. Opróżnianie w/w
pojemników następuje bezpośrednio do kontenera, który nie jest urządzeniem bezpylnym i zamkniętym. W
związku z powyższym, Wykonawca prosi o zmodyfikowanie zapisu w taki sposób, aby dozwolonym
urządzeniem do gromadzenia odpadów „BIO” były pojemniki od 240 do 1100 litrów, a ich pojemność
Zamawiający pozostawi do uznania Wykonawcy, jednakże należy zadbać aby ta pojemność odpowiadała
potrzebom właściciela nieruchomości.
Odpowiedź 1:
Zamawiający zmienia zapis w następujący sposób:
„Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do
specjalistycznych, atestowanych pojemników o pojemności minimum 1500 litrów dla frakcji „szkło”,
„papier”, „plastik”, zaopatrzonych w specjalne otwory wrzutowe. Dla frakcji „bio” dozwolonym urządzeniem
do gromadzenia odpadów są pojemniki od 240 do 1100 litrów, ich pojemność Zamawiający pozostawia do
uznania Wykonawcy, jednakże należy zadbać aby ta pojemność odpowiadała potrzebom właściciela
nieruchomości. Pojemniki zapewnia Wykonawca, Zamawiający wymaga ustawienia przynajmniej po jednym
pojemniku z każdego rodzaju, należy je ustawić przy każdej osłonie śmietnikowej na terenie gminy Brzeg
Dolny oraz, w przypadku braku osłon śmietnikowych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (szacuje
się, że takich miejsc będzie ok. 15). Wykaz osłon śmietnikowych w mieście zawiera załącznik nr 7 do SIWZ..
(…)
Pytanie 2:
Dotyczy: SIWZ Rozdział 2 pkt 8 1) c)
Częstotliwość wywozu – cztery razy w miesiącu przez cały rok, w odstępach co najmniej 7 dni. Dodatkowo,
Wykonawca zobowiązany będzie na zgłoszenie Zamawiającego do podstawienie kontenera o poj. od 2,5 m3
do 7 m3. Kontenery zapewnia Wykonawca. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia,
Wykonawca w celu poprawnego oszacowania kosztów związanych z realizacją zadania, prosi o informację na
temat maksymalnej liczby kontenerów, które Wykonawca będzie zobowiązany wywieźć w ramach zgłoszeń
Zamawiającego.
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Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, że zapis „na zgłoszenie” miał za zadanie pewne ułatwienie sposobu realizacji usługi
przez Wykonawcę, w sytuacji, w której jednorazowo miałaby zostać przekazana znaczna ilość odpadów
wielkogabarytowych. Zamawiający stoi na stanowisku, że łatwiejsze i ekonomiczniejsze jest wywiezienie
kontenera, niż ładowanie tzw. „wystawek” oraz sprzątanie po nich, co jest obowiązkiem Wykonawcy.
Nie mniej jednak Zamawiający wskazuje, że szacunkowa maksymalna liczba kontenerów, które Wykonawca
będzie zobowiązany wywieźć w okresie obowiązywania umowy, wynosi 30.
Pytanie 3:
Dotyczy: SIWZ Rozdział 2 pkt 8 2) a)
Zastrzega się, że Wykonawca ma obowiązek odbioru każdej ilości odpadów zmieszanych od właścicieli
nieruchomości znajdujących się obok pojemnika, zgromadzonych w zawiązanych workach w dowolnym
kolorze.
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w taki sposób, żeby nie zachęcał on mieszkańców do notorycznego
generowania nadwyżek odpadów, przy jednoczesnym zadeklarowaniu Zamawiającemu niedostatecznej
wielkości pojemnika do gromadzenia odpadów. Wykonawca zwraca uwagę, że taka sytuacja może
powodować niedostateczne wpływy do budżetu Zamawiającego z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów, a Wykonawcę naraża ona na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania.
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie uważa, aby zapis zachęcał mieszkańców do generowania nadwyżek odpadów. Zapis
pozostaje bez zmian.
Pytanie 4:
Dotyczy: SIWZ Rozdział 2 pkt 8 3)
Odpady zielone będą gromadzone w kontenerach o pojemności 2,5 m3, 5,5 m3 oraz 7 m3 zlokalizowanych w
wyznaczonych miejscach na terenie gminy Brzeg Dolny, z tym że choinki mogą być gromadzone przy osłonach
śmietnikowych. Kontenery w ilości 30 sztuk zapewnia Zamawiający, zostaną one przekazane Wykonawcy do
nieodpłatnego użyczenia. Wykonawca zobowiązany będzie do zmagazynowania pojemników na odpady
zielone poza okresem, w którym zobowiązany jest je wywieźć. Częstotliwość wywozu: – w okresie od 1 marca
do 30 listopada każdego roku wykonawca zobowiązany jest wywieźć pojemniki w łącznej liczbie co najmniej
2000 sztuk (…) W związku z powyższym zapisem, Wykonawca prosi o wprowadzenie parytetu między
poszczególnymi wielkościami kontenerów, a łączną liczbą sztuk do wywozu. Mając na uwadze, że kontener
7m3 jest prawie trzykrotnie większy od kontenera 2,5 m3, proponujemy, żeby kontener 2,5 m3 był wyjściową
wielkością definiowaną jako 1 szt., a w przypadku odbioru kontenera 7 m3 Zamawiający będzie stosował
przelicznik 1:3, tj. jeden wywóz kontenera 7 m3 będzie traktowany jak trzy wywozy kontenera 2,5 m3.
Adekwatnie wywóz kontenera 5 m3 byłby traktowany jako dwa wywozy kontenera 2,5 m3 (1:2).
Odpowiedź 4:
Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie informuje, że w
2018 r., stosując ww. parytet, wywieziono blisko 1500 szt. kontenerów.
Dodatkowo, Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w następujący sposób:
„(…)Częstotliwość wywozu:
– w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej,
zapewnia gotowość wywozu pojemników w łącznej liczbie nie mniejszej niż 2000 sztuk (…)”
Ponadto, Zamawiający dodaje zapis w rozdziale 16 ust. 5 SIWZ, po pierwszym akapicie, w brzmieniu:
„Zadeklarowana ilość pojemników oznacza zwiększenie wywozu pojemników o pojemności 2,5 m3”.

Urząd Miejski, ul. Kolejowa 29, 56 -120 Brzeg Dolny
te l . ( + 48 7 1) 3 19 51 1 7 , f ax ( +4 8 71 ) 31 9 5 6 8 3
e- m ai l um @b r ze g do l n y. p l

Urząd Miejski

w Brzegu Dolnym

Pytanie 5:
Dotyczy: projekt umowy § 10 pkt 2 ppkt. 1) oraz SIWZ rozdział 2 pkt 27 urządzenia, mienie ruchome związane
z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych 27. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki i
zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. Wykonawca z posiadanego
doświadczenia informuje, że na rynku ubezpieczeniowym nie ma podmiotu, który skłonny by był ubezpieczyć
mienie ruchome jakim są pojemniki na odpady. Jeżeli Zamawiający posiada wiedzę na temat takich
podmiotów, to prosimy o ich wskazanie. Hipotetycznie gdyby na rynku funkcjonował podmiot, który podjąłby
się ubezpieczenia pojemników, to koszt polisy zostałby wkalkulowany przez każdego Wykonawcę w cenę
ryczałtową, co znacznie zwiększyłoby wartość oferty. Mając na uwadze powyższe Wykonawca prosi o
wykreślenie w/w zapisu z projektu umowy oraz SIWZ.
Odpowiedź 5:
Zamawiający usuwa zapisy rozdziału 2 ust. 27 SIWZ oraz § 10 ust. 2 pkt 1 umowy. Jednocześnie przypomina,
że zgodnie z rozdziałem 2 ust. 26 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wymiany uszkodzonych lub
zniszczonych pojemników w ciągu maksymalnie 2 tygodni od zaistnienia zdarzenia. Ponieważ pojemniki
zapewnia Wykonawca, koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element SIWZ.
Zamawiający zamieści na stronie internetowej zmodyfikowaną SIWZ oraz projekt umowy.

(-) Burmistrz Paweł Pirek
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