Błonie, dnia 26.04.2013 r.
WZP.271.7.2013
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Błonie od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.), Zamawiający udziela
wyjaśnienia następującej treści:
Pytanie nr 1:
Proszę o doprecyzowanie zapisu Punktu VI 2.2 specyfikacji „ min. 2 usług polegających na
odbiorze odpadów komunalnych wykonywanych lub wykonanych w sposób ciągły przez okres
minimum 12 miesięcy w ilości min. 7.000 Mg rocznie.”
Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dwie usługi w ilości 7000 Mg rocznie każda, czy
minimum dwie usługi w ilości 7000 Mg łącznie?
Odpowiedź
Wymóg 7000 Mg dotyczy łącznie dwóch usług.
Pytanie nr 2:
Czy zapis dotyczący referencji dotyczy dwóch usług, które w sumie będą obejmowały odbiór
łącznie 7 000 Mg odpadów, czy w będą wzmagane dwie referencje, każda z nich obejmująca
odbiór odpadów minimum 7000 Mg odpadów?
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 1.
Pytanie nr 3:
Zamawiający we wzorze umowy, §7, pkt. 16 dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o
którym jest mowa w ust.1 w sytuacji przekroczenia ilości odbieranych odpadów, pod warunkiem
że wzrost ilości odbieranych odpadów przekroczy 10 % ustalonej ilości na rok 2013. Jednocześnie
we wzorze umowy w §7, pkt. 6 jest zapis: Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy nastąpi w równych miesięcznych ratach niezależnie od ilości zebranych odpadów.
Są to dwa sprzeczne ze sobą zapisy.
Jaki będzie wzrost wynagrodzenia w przypadku wzrostu ilości odebranych odpadów, czy
proporcjonalnie do wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego podzielonego przez tonaż
miesięczny (7103 Mg/12 miesięcy, daje około 592 Mg).
Z uwagi na to, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą w okresach
miesięcznych proponujemy zmianę zapisu we wzorze umowy, §7, pkt. 16 Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o którym jest mowa w ust.1 w sytuacji przekroczenia
ilości odbieranych odpadów, pod warunkiem że wzrost ilości odbieranych odpadów przekroczy 10
% ustalonej ilości na rok 2013, co w przeliczeniu na jeden miesiąc, daje 592 Mg.
Proponujemy też zmianę zapisu projektu umowy, §7, pkt. 6 ,,Rozliczenie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w równych miesięcznych ratach, z wyjątkiem sytuacji,
gdy nastąpi wzrost ilości odbieranych odpadów powyżej 10 % ustalonej ilości na rok 2013 w

przeliczeniu na jeden miesiąc, tzn. 592 Mg. Zmiana wynagrodzenia będzie w takim przypadku
wynosiła………….’’.
Odpowiedź
Zamawiający za każdą dodatkową tonę odpadów komunalnych zapłaci Wykonawcy 0,18 %
zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia.
Pytanie nr 4:
Czy Gmina zakupi pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
odpadów zielonych, nawet w ilościach większych niż to jest w OPZ?
Odpowiedź
Zakup pojemników leży po stronie właścicieli nieruchomości natomiast worki do selektywnej
zbiórki odpadów zakupi Gmina.
Pytanie nr 5:
Jakie rodzaje i jakie ilości odpadów będą wchodziły w zakres zamówienia, jeżeli chodzi o odbiór
odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów?
Pytanie: Czy Wykonawca musi zapewnić puste kontenery na czas opróżnienia z punktu
selektywnej zbiórki? Jeśli tak, to jakiego rodzaju mają być kontenery i w jakich ilościach i na co
będą przeznaczone?
Odpowiedź
Nie, pojemniki w punkcie selektywnej zbiórki odpadów zapewni Gmina.
Pytanie nr 6:
OPZ pkt 3.1. d przewiduje w zabudowie wielorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej śródmiejskiej
odbiór odpadów budowlanych w ograniczonych ilościach określonych w regulaminie /Regulamin
mówi o ilościach gruzu tylko z drobnych remontów niewymagających uzyskania pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia/ z terenu przy altankach oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów przy
ul. Towarowej w Błoniu raz w miesiącu. OPZ pkt 3.2. e przewiduje w zabudowie jednorodzinnej i
zagrodowej odbieranie odpadów budowlanych i remontowych z terenu miasta i punktu
selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Towarowej w ograniczonych ilościach określonych w
regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Błonie.
Proszę o doprecyzowanie ilości gruzu przy altankach, w zabudowie wielorodzinnej i zabudowie
wielorodzinnej śródmiejskiej oraz od mieszkańców z domków jednorodzinnych i z zabudowy
zagrodowej np. w m3, których odbiór będzie wliczony w ryczałtową cenę obsługi gminy.
Prosimy o informację jaka jest wysokość ,,dodatkowych opłat’’ za odbiór gruzu w ilościach
przekraczających ilości gruzu z drobnych remontów.
Jakie ilości gruzu będą musiały być odbierane z punktu selektywnej zbiórki odpadów, jak często?
Odpowiedź
W przypadku altanek śmietnikowych, w zabudowie wielorodzinnej i zabudowie śródmiejskiej
ilość gruzu to ok. 2 m3 miesięcznie.
W przypadku domków jednorodzinnych i przy zabudowie zagrodowej przy większych remontach
i po budowie Właściciel zapłaci Wykonawcy usługi zgodnie z cennikiem za wywóz kontenera 4 m3
Należy przyjąć maksymalnie ilość około 2 m3 z całego terenu domków jednorodzinnych.
Pytanie nr 7:
Odnośnie zapisu OPZ pkt 3. 1. d. ,,W wypadku stwierdzenia przez pracowników Wykonawcy
bezpośrednio dokonujących odbioru odpadów zapełnienia pojemnika lub worka służącego do
gromadzenia odpadów segregowanych odpadami budowlanymi lub remontowymi Wykonawca
nie ma obowiązku odbioru tych odpadów.
Proszę o zmianę tych zapisów na ,,W wypadku stwierdzenia przez pracowników Wykonawcy
bezpośrednio dokonujących odbioru odpadów zapełnienia pojemnika lub worka służącego do
gromadzenia odpadów segregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych odpadami
budowlanymi lub remontowymi Wykonawca nie ma obowiązku odbioru tych odpadów’’.

Odpowiedź
W przypadku zapełnienia pojemnika lub też worka odpadami niezgodnymi z ich przeznaczeniem
Wykonawca usługi ma prawo nie odebrać ww odpadów.
Pytanie nr 8:
W związku z tym, że Zamówienie ma być realizowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błonie zwanego dalej Regulaminem /zapisy z
projektu umowy/, prosimy o wyjaśnienie następujących zapisów Regulaminu z dnia 31.01.2013:
• § 2 pkt 6) Regulaminu…operator/przedsiębiorca ma obowiązek odebrać odpady
zielone od właścicieli nieruchomości na działkach o powierzchni do 600 m2 w
ramach opłaty ryczałtowej, w przypadku pozostałych nieruchomości operator ma
obowiązek odebrania tych odpadów za dodatkową opłatą.
Pytania: czy operator otrzyma informacje, które nieruchomości mają działki powyżej
600 m2 i czy wysokość opłaty za odbiór dodatkowych /z działek powyżej 600 m2/
odpadów zielonych operator będzie mógł dowolnie ustalić, czy gmina posiada jakieś
stawki. W uchwale dotyczącej opłat wymienione są tylko stawki za odbiór odpadów
komunalnych. Proszę o podanie tych stawek.
• § 2 pkt 14) Regulaminu…Wymienione w pkt 13 odpady /np. przeterminowane leki
chemikalia, farby, rozpuszczalniki……/należy przekazywać operatorowi dwa razy
do roku w terminach określonych harmonogramem….
a. Natomiast SIWZ OPZ pkt 3. 12) określa, że ,,Wszelkie frakcje odpadów
komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach
określonych harmonogramem było niemożliwe, a zebrane w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów w Błoniu przy ul. Towarowej 5 po zgłoszeniu przez zarządzającego
SGO w Błoniu należy odebrać w terminie 3 dni od zgłoszenia. Dotyczy to również
elektro odpadów zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów
prowadzonego przez gminę Błonie przy ul. Nowakowskiego’’
Pytania: Czy w zakres objęty Zamówieniem wchodzi odbiór 2 razy w roku
wymienionych w § 2 pkt 13 Regulaminu odpadów? Czy w zakres objęty
Zamówieniem wchodzi odbieranie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów
w Błoniu przy ul. Towarowej 5, jeśli tak, to jakie są rodzaje odpadów będą musiały
być odebrane z tego punktu przez Wykonawcę, jak często będą te odbiory i jakie
będą ilości odbieranych odpadów?
Odpowiedź
W przypadku stawek za dodatkowy worek liści, trawy wynosi 3 zł za każdy następny worek.
Operator otrzyma wykaz nieruchomości których będzie dotyczył wywóz odpadów zielonych, co
dwa tygodnie dwóch worków z posesji.
2 razy do roku z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,w przypadku punktu selektywnej zbiórki
odpadów w miarę potrzeb, ilości i rodzaj odpadów w punkcie selektywnej zbiorki będą wynikały z
ogólnej ilości odpadów odbieranych z terenu Gminy.
Pytanie nr 9:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ XXI, pkt. 9. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać
Zamawiającemu na bieżąco potwierdzenie przyjęcia surowca od Recyklera.
Pytanie: Czy chodzi o przedstawienie kopii tzw. DPO, DPR wystawionej na Wykonawcę lub
właściciela instalacji do przeważania odpadów. Na kogo mają być wystawione te dokumenty?
Odpowiedź
Dokumenty mają być wystawione na Wykonawcą usługi.

Pytanie nr 10:
Zamawiający we wzorze umowy, §4,pkt. 7.1 wymaga od Wykonawcy zaopatrywania właścicieli
nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie, tj. makulaturę (papier i
tektura) i opakowania wielomateriałowe szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone, na
zasadach określonych w załączniku do SIWZ; po zakupieniu ich przez Gminę Błonie – prosimy o
potwierdzenie że Zamawiający zamierza zakupić w/w pojemniki i worki a po stronie Wykonawcy
będzie jedynie rozwiezienie je na poszczególne nieruchomości ?
Odpowiedź
Wykonawca będzie tylko rozwoził zakupione przez Gminę worki natomiast zakup pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów leży po stronie właścicieli posesji.
Pytanie nr 11:
Zamawiający we wzorze umowy, §4,pkt 6. w zakresie wymagań dotyczących pojemników na
odpady komunalne zmieszane: wymaga od Wykonawcy umożliwienie właścicielom
nieruchomości użyczenia, lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych. Ewentualne koszty udostępnienia pojemników nie mogą być wliczone
w cenę zamówienia – czy zgodnie z tym zapisem Zamawiający dopuszcza możliwość użyczenia
właścicielom nieruchomości przez Wykonawcę pojemników na podstawie odrębnych,
indywidualnych umów dzierżawy z poszczególnymi właścicielami lub umów sprzedaży ? Co w
sytuacji ,gdy właściciel nieruchomości nie wyrazi zgody na zakup bądź najem pojemników i nie
podpisze stosownej umowy z Wykonawcą, bądź we własnym zakresie nie wyposaży
nieruchomości w pojemnik ? Kto będzie weryfikował takie sytuacje i kto będzie nakazywał
właścicielowi nieruchomości wyposażyć nieruchomość w pojemnik ? Co z odbiorem odpadów do
czasu wyposażenia w pojemnik ?
Odpowiedź
Weryfikacji będzie dokonywał obsługujący system gospodarowania odpadami, egzekwować
będzie Gmina.
Zamawiający dopuszcza możliwość użyczenia pojemników właścicielom nieruchomości przez
Wykonawcę na podstawie odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości.
Pytanie nr 12:
Zamawiający we wzorze umowy, §4,pkt 10.1.h żąda odbioru komunalnych odpadów
budowlanych i rozbiórkowych – zebranych w sposób selektywny, pochodzących z prowadzenia
drobnych prac nie wymagających uzyskania od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia
zamiaru budowy lub wykonania robót dostarczonych do GPSZO. – o ile klasyfikacja pozostałych
odpadów komunalnych z grupy 20 wymienionych w §4,pkt 10.1 nie budzi wątpliwości o tyle
prosimy o sprecyzowanie kodu komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych –
zebranych w sposób selektywny. Prosimy o sprecyzowanie jakie ilości tych odpadów
Wykonawca będzie miał obowiązek odbierać ?
Odpowiedź
Ilości odpadów jakie Wykonawca będzie miał odebrać zostały ustalone na poziomie ok. 6 m3
miesięcznie i są to odpady powstałe przy drobnych pracach remontowo budowlanych.
Pytanie nr 13:
Zamawiający we wzorze umowy, w zakresie zagospodarowania odpadów §4, pkt 12.1 wymaga
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, wskazuje konkretnie, z nazwy oraz
lokalizacji i ogranicza tylko do 3 instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania:
a) Instalacja MBP „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz - Zakład Odzysku Surowców Wtórnych,
ul. Wólczyńska 249 w Warszawie;

b) Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m.st. Warszawy - Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Kampinowska 1 w Warszawie,
c) Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego „LEKARO” w Woli
Duckiej,gm. Wiązowna.
nazywane w dalszej części SIWZ tj. w załączniku Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 10
Regionalnymi Instalacjami do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z obowiązującym
prawem gdy tymczasem aktualny Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 wyznacza jeszcze inne Regionalne Instalacje Uchwała nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r, zmieniająca
uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na
lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Prosimy o doprecyzowanie czy jest to
zamierzone ograniczenie dla Wykonawców czy Zamawiający wskaże wszystkie wymienione
przez aktualny WPGO RIPOK-i i/bądź zmodyfikuje §4, pkt 12.1 wzoru umowy?
Odpowiedź
Zamawiający wskazał przykładowe instalacje oczywistym jest dopuszczenie wszystkich
wskazanych instalacji w WPGO dla Mazowsza na lata 2012-2017 .
Pytanie nr 14:
Zamawiający we wzorze umowy, §7, pkt. 16 dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o
którym jest mowa w ust.1 w sytuacji przekroczenia ilości odbieranych odpadów, pod warunkiem
że wzrost ilości odbieranych odpadów przekroczy 10 % ustalonej ilości na rok 2013 – prosimy o
dokładne sprecyzowanie tej ilości, czy Zamawiający będzie brał pod uwagę cały rok 2013, od
stycznia do grudnia ? Jak ten zapis odnosi się do zapisu o przedmiocie umowy §1, pkt. 4 wzoru
umowy Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać
i zagospodarować - co najmniej 7103 Mg/rok. ? czy zamawiający podzieli tę ilość na ½ z racji
rozpoczęcia przedmiotu umowy w połowie roku 2013 ? jeśli tak to w jaki sposób będzie
naliczona zmiana wynagrodzenia i od kiedy będzie obowiązywała ? czy np. od pierwszego
miesiąca od momentu przekroczenia określonej ilości ?
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 3
Pytanie nr 15:
Biorąc pod uwagę zapisy we wzorze umowy §7, pkt. 5 niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz pkt. 11 Opisu przedmiotu
Zamówienia Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów
komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia25
maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania
masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) - proszę o podanie ilości nieruchomości które
będą prowadziły segregację odpadów oraz o wskazanie liczby nieruchomości które nie będą
segregowały .
Odpowiedź
Zamawiający zakłada że segregację będą prowadziły osoby z około 90 % nieruchomości.

Pytanie nr 16:
Zamawiający we wzorze umowy, §4 Obowiązki Wykonawcy, w zakresie ilości odbieranych
odpadów komunalnych, pkt. 10.1. odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
następujących ilości odpadów: a) komunalnych odpadów zmieszanych - w ilości określonej w
załączniku do SIWZ czyli pkt. 2 załącznika Opis przedmiotu zamówienia, SZCZEGÓŁOWE
DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE :
- liczba pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych pojemnościach:
a) 110 l – 120 l - 2952 szt. odbiór 1 x na 2 tygodnie
b) 240 l -378 szt. odbiór 1 x na 2 tygodnie
c) 1100 l odbiór 2 x w tygodniu - 38 szt.
d) 1100 l odbiór co 2 tygodnie – 17 szt.
e) 1100 l odbiór 3 x w tygodniu – 113 szt.
f) kontenery KP 7-3 szt. odbiór 1 x w tygodniu
- jasno określił częstotliwości i ilości opróżnień z których wynika jaka ilość odpadów
komunalnych jest wskazana w Zamówieniu do odbioru, natomiast co w przypadku konieczności
większej ilości opróżnień bądź zamiany pojemnika na większy ? czy te ewentualne „nadwyżki”
odpadów komunalnych wykonawca ma odebrać ? a jeśli tak to na jakich zasadach i w jaki
sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą tych prac ?
Odpowiedź
Operator ma odebrać zwiększone ilości odpadów a zmiana wynagrodzenia nastąpi po
przekroczeniu ilości wywiezionych odpadów w danym miesiącu. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 3
Pytanie nr 17:
Proszę o podanie ilości odpadów zebranych selektywnie z lat 2007-2011 z rozbiciem na
poszczególne frakcje.
Odpowiedź
Zgodnie z załączoną tabelą.
Pytanie nr 18:
Przy odbiorze worków na odpady zielone z zabudowy jednorodzinnej Wykonawca zobowiązany
jest do pozostawienia 2 worków fioletowych. Prosimy o informację czy w przypadku gdy
właściciel nieruchomości wystawi tylko jeden worek z odpadami zielonymi Wykonawca ma
zostawić jeden worek – na wymianę , czy każdorazowo dwa worki?
Odpowiedź
Wykonawca zobowiązany jest zostawić dwa worki.
Pytanie nr 19:
W OPZ Cz I pkt 3 umieszczono zapis iż „urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki,
kontenery i worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych
przez Zamawiającego, zapewnią właściciele nieruchomości” , w ppkt 1B – odpady „zielone” worki dostarcza Wykonawca po zakupieniu ich przez gminę, ppkt C odpady „zielone” (kod 20
02 02) zbierane z zabudowy jednorodzinnej – worki w kolorze fioletowym o parametrach
ustalonych w pkt 3 lit a dostarcza Wykonawca w ilości ustalonej w rozdziale 3.
W rozdziale 3 pkt 2 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia właścicielom nieruchomości
niezbędnej ilości worków – prosimy o doprecyzowanie czy to Zamawiający odpowiedzialny
będzie za zamówienie i zakup określonej ilości worków, które następne przekaże Wykonawcy w
celu ich dostarczenia do poszczególnych posesji?
Czy koszt zakupu worków obciąży Zamawiającego i nie powinien być wliczony w ceną usługi?
Odpowiedź
Zamówienie i zakup określonej ilości worków leży po stronie Gminy, Wykonawca ma obowiązek
rozprowadzenia ww worków.
Koszt zakupu worków obciąża Zamawiającego.

Pytanie nr 20:
Kto zapewnia urządzenia do gromadzenia odpadów - pojemniki, kontenery, worki i ponosi koszt
ich zakupu ?
Odpowiedź
Koszt zakupu urządzeń do gromadzenia odpadów w tym pojemników, kontenerów ponosi
właściciel nieruchomości, koszt zakupu worków leży po stronie Zamawiającego czyli Gminy.
Pytanie nr 21:
W jakim celu Wykonawca ma informować Zamawiającego o stanie technicznym i sanitarnym
pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów jeśli pojemniki i kontenery maja zapewniać
właściciele nieruchomości, a więc skoro pojemniki są ich własnością są oni odpowiedzialni za ich
stan techniczny i sanitarny?
Odpowiedź
Wyłącznie dla wiedzy Zamawiającego.
Pytanie nr 22:
Przy opracowaniu SIWZ Zamawiający powołuje się na nieaktualne akty prawne - ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2010r nr 185, poz. 1243 z późn. Zm) – straciła moc
prawną – aktualnie obowiązująca jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. Z
2013 r. poz 21)
Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ
Odpowiedź
Zamawiający zmodyfikuje SIWZ podając aktualną ustawę tj. z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. z 2013. poz 21)
Pytanie nr 23:
Czy klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnotowego Słownika Zamówień CPV nie
powinna obejmować kodu 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami (część III, pkt.2 SIWZ)?
Zastosowana przez Zamawiającego klasyfikacja CPV nie obejmuje całości zamówienia. Proszę o
zmianę.
Odpowiedź
Zamawiający wprowadza do SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu CPV 90.53.30.00-2 Usługi
gospodarki odpadami.
Pytanie nr 24:
Czy każda z usług na odbioru odpadów komunalnych ma mieć za przedmiot minimum 7.000
Mg/rok, czy jest to minimalna ilość (suma) wszystkich usług. Czy zwrot „usługa” jest
równoznaczna z „umową” (część VI, pkt.2 ppkt.2.2 SIWZ)
Odpowiedź
Minimum dwie usługi o łącznym tonażu 7000 Mg.
Pytanie nr 25:
Czy przez zwrot „opłacona polisa” Zamawiający rozumie także opłaconą wymagalną składkę
przy płatności rozłożonej na raty (część VII, pkt.1.4 SIWZ). Czy załączenie dowodu opłacenia
wymaganej składki polisy spełnia wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź
Załączenie dowodu opłacenia wymaganej składki polisy spełnia wymagania Zamawiającego.
Pytanie nr 26:
Proszę o podanie godzin odbiorów odpadów? W Regulaminie UCIPG wskazano 6-22 w dni
powszednie, a w soboty 8-14. W OPZ str.2 pkt 1a wskazano 6-18?
Odpowiedź
Zgodnie z regulaminem w godz. 6-22.

Pytanie nr 27:
Jakie ilości odpadów budowlanych zamawiający szacuje do odbioru z punktu przy ul. Towarowej
w Błonie w poszczególnych miesiącach?
Odpowiedź
Szacunkowo do 6 m3.
Pytanie nr 28:
Jakie ilości AGD zamawiający szacuje do odbioru z punktu przy ul. Nowakowskiego w Błonie w
okresie związania umową?
Odpowiedź
Około 15 m3 miesięcznie.
Pytanie nr 29:
Jakie ilości odpadów zebranych selektywnie Zamawiający szacuje do odbioru z punktu przy ul.
Towarowej w Błonie w poszczególnych miesiącach.
Odpowiedź
Trudne do oszacowania, rozliczenie w ramach możliwości zwiększenia wynagrodzenia po
przekroczeniu ilości wywożonych odpadów o 10 %.
Pytanie nr 30:
Czy w wykazie, o którym mowa w części 3 pkt.1 OPZ (str.7) zostanie podana informacja o
wielkości pojemnika przy każdym adresie nieruchomości? Jeżeli nie zostanie podany, to kto jest
odpowiedzialny za wybór odpowiedniej wielkości pojemnika dla poszczególnych lokalizacji?
Odpowiedź
W wykazie zostanie podana informacja dotycząca wielkości pojemników przy danych adresach.
Pytanie nr 31:
Czy wykonawca będzie miał wpływ na treść harmonogramu odbioru, o którym mowa w części 3
pkt.1 OPZ (str.7/8). Czy harmonogram ten będzie uwzględniał zgłaszane przez Wykonawcę
potrzeby ustalenia tras ze względu na efektywność ekonomiczna przejazdów? Czy w/w
harmonogram będzie wskazywał konkretne dni odbiorów od poniedziałku do soboty
poszczególnych rodzajów odpadów w indywidualnie oznaczonych nieruchomościach?
Odpowiedź
Harmonogram zostanie ustalony wspólnie z Wykonawcą.
Pytanie nr 32:
Czy w przypadku zmiany regulaminu UCIPG w trakcie trwania umowy zamawiający dopuszcza
zmianę treści umowy?
Odpowiedź
Jeżeli zaistnieje taka konieczność to tak zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy.
Pytanie nr 33:
W §4 pkt.10.1a umowy określono obowiązek Wykonawcy odbioru komunalnych odpadów
zmieszanych – „w ilości określonej w załączniku do SIWZ”. Proszę o podane tej ilości ponieważ
w załączniku nie podano tej liczby.
Odpowiedź
Około 6300 Mg w skali roku.

Pytanie nr 34:
Jakie są obowiązki Wykonawcy w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
następujących odpadów: przeterminowane leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników,
olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów, lamp żarowych, halogenowych,
świetlówek, zużytych opon, opakowań środków ochrony roślin?
Odpowiedź
Odbiór wymienianych odpadów ma się odbywać dwa razy do roku.
Pytanie nr 35:
W §4 pkt. 12.1 umowy –„ dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów …” (ostatnie zdanie)
wnioskuję o wyraźne wskazanie, ze skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych
dopuszczalne jest wyłącznie gdy wszystkie regionalne instalacje (RIPOK) nie przyjmują odpadów
ze względu na awarie lub brak mocy przerobowych .
Odpowiedź
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 36:
Proszę o sprecyzowanie w §7 ust.12-14 umowy jaka jest relacja pomiędzy użytymi tak
wskaźnikami 5% i 0,5%?
Odpowiedź
Zmiana wynagrodzenia nastąpi w wysokości 0,5%, w stosunku do kwoty przed zmianą.
Pytanie nr 37:
Prosimy o podanie ilości odpadów przewidzianych w OPZ odebranych z terenu gminy w
ostatnich 3 latach.
Odpowiedź
2010 r. - 9369,6
2011 r. - 7102,9
2012 r. - 7608,7
Pytanie nr 38:
Wykonawca zgonie z pkt 3 ppkt 11 OPZ odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku
odpadów komunalnych. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Wykonawca ma
udokumentować osiągnięte poziomy odzysku. Na udokumentowanie wysokości osiągniętego
recyklingu Zamawiający powinien wymagać dokumentu DPR
Odpowiedź
Zgonie z pkt 3 ppkt 11 OPZ odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów
komunalnych i udokumentowanie ww.
Pytanie nr 39:
SITA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 5 zwraca się z uprzejma prośbą
o wyjaśnienie warunku dotyczącego posiadania uprawnień, opisanego w punkcie VI.2.SIWZ tj.
(...) posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez
Burmistrza Błonia w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych(...)
Zgodnie z art. 9B ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
jest działalnością regulowaną i w tym zakresie prowadzony jest rejestr.
W zawiązku z powyższym, wnioskujemy o wyjaśnienie wskazanego zapisu lub o wykreślenie
warunku posiadania wpisu do rejestru Działalności Regulowanej w zakresie zagospodarowania
odpadów komunalnych.

Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, aktualne brzmienie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego posiadania uprawnień brzmi:(...) posiadania aktualnego wpisu do Rejestru
Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Błonia w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9B ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną i w tym zakresie prowadzony jest rejestr.
Pytanie nr 40:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 1 Zamawiający wpisał:
„ Urządzenia do gromadzenia odpadów; pojemniki, kontenery i worki, które zostaną
ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewniają
właściciele nieruchomości”
oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 1 w pkt. 1 (Zabudowa wielorodzinna i zabudowa
wielorodzinna śródmiejska) w ppkt. b (Selektywne zbierane odpady komunalne) Zamawiający
wpisał:
„Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości i ustawiają je w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego”.
Natomiast we Wzorze Umowy w § 4 pkt 7.1 (Obowiązki Wykonawcy) Zamawiający wpisał:
„ zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zbierane
selektywnie, tj. makulaturę (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe szkło, tworzywa
sztuczne i metale, odpady zielone, na zasadach określonych w załączniku do SIWZ; po
zakupieniu ich przez Gminę Błonie”.
Prosimy o odpowiedź:
Czyim obowiązkiem jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki na odpady selektywnie
zbierane: właściciela nieruchomości czy Wykonawcy?
Czy zakup pojemników na odpady selektywnie zbierane stanowi koszt Zamawiającego,
Wykonawcy czy właściciela nieruchomości?
Odpowiedź
Zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki na odpady selektywnie zbierane leży po stronie
właściciela nieruchomości.
Koszt zakupu pojemników na odpady selektywnie zbierane obciąża właściciela nieruchomości.
Pytanie nr 41:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 2 (Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie)
Zamawiający wpisał:
„- charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na
terenach zabudowy wielorodzinnej:
a) Pojemność co najmniej 1000 litrów, do 1500 oraz 2500 l na tworzywo
b) Zaopatrzone w specjalne (małe) otwory wrzutowe,
„- liczba specjalistycznych zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych
na terenie zabudowy wielorodzinnej odbieranych 1 x w tygodniu)”
Prosimy o odpowiedź:
Czy Zamawiający pod pojęciem „specjalistycznych zamykanych pojemników” rozumie
pojemniki typu „dzwon”? Jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie, jak powinny być zamykane te
pojemniki?
Odpowiedź
Pojemniki typu „DZWON”, załadunek dotyczy typu”MOTYL”

Pytanie nr 42:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 1 Zamawiający wpisał:
„ Urządzenia do gromadzenia odpadów; pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione
w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewniają właściciele
nieruchomości”.
Jednocześnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 3 pkt 2 Zamawiający wpisał:
”Wykonawca ma obowiązek dostarczenia właścicielom nieruchomości niezbędnej ilości
worków przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z
Zamawiającym”
oraz we Wzorze Umowy w § 4 pkt 7.1 (Obowiązki Wykonawcy) Zamawiający wpisał:
„ zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zbierane
selektywnie, tj. makulaturę (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe szkło, tworzywa
sztuczne i metale, odpady zielone, na zasadach określonych w załączniku do SIWZ; po
zakupieniu ich przez Gminę Błonie”.
Prosimy o odpowiedź:
Czyim obowiązkiem jest zaopatrzenie nieruchomości w worki na odpady selektywnie zbierane:
właściciela nieruchomości czy Wykonawcy?
Czy zakup worków na odpady selektywnie zbierane stanowi koszt Zamawiającego, Wykonawcy
czy właściciela nieruchomości?
Czy Wykonawca jest zobowiązany tylko do dostarczenia – dystrybucji worków, które otrzyma od
Zamawiającego? Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej ilości Zamawiający zamierza przekazywać
Wykonawcy worki?
Odpowiedź
Worki na odpady selektywnie zbierane zakupi Gmina, obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie
nieruchomości w ww worki.
Wykonawca jest zobowiązany tylko do dystrybucji worków w terminie wcześniej ustalonym przed
15.06.2013 r.
Pytanie nr 43:
We Wzorze Umowy w § 4 pkt 7.5 (Obowiązki Wykonawcy) Zamawiający wpisał:
„ umożliwienie dostarczenia dodatkowych ponad normę określoną w załączniku do SIWZ,
worków na odpady komunalne zbierane selektywnie”.
Prosimy o odpowiedź:
Kto i na jakich zasadach będzie określał ilość worków ponad normę oraz kto ponosi koszt zakupu
worków ponad normę?
Odpowiedź
Koszt zakupu worków ponad nornę leży po stronie Zamawiającego. Weryfikacji dokonywał będzie
obsługujący system gospodarowania odpadami w Gminie.
Pytanie nr 44:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 3 pkt 6 Zamawiający wpisał:
„Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok altanek śmietnikowych
i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności”.
Prosimy o odpowiedź:
W jaki sposób Zamawiający zareaguje w przypadku wielokrotnego zalegania odpadów poza
pojemnikami, spowodowanego niewystarczającą ilością pojemników na danej nieruchomości?
Odpowiedź
W zależności od przyczyny Zamawiający może wystąpić do właściciela nieruchomości o
zwiększenie ilości lub wielkości pojemników.

Pytanie nr 45:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 3 pkt 1 Zamawiający wpisał:
„ Na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy
wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia
odpadów. Do wykazu Zamawiający załączy również harmonogram odbioru odpadów dla
terenów zabudowy jednorodzinnej obowiązujący w roku 2013 obejmujący poszczególne ulice i
miejscowości sołectwa....”.
Jednocześnie we Wzorze Umowy w § 4 pkt 9.2 (Obowiązki Wykonawcy) Zamawiający wpisał:
„przedstawienie przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu
harmonogramu, nie później niż w ciągu 20 dni przekazania przez Zamawiającego wykazu
nieruchomości”.
Prosimy o odpowiedź:
Kto sporządza harmonogram? Zamawiający czy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym?
Odpowiedź
Harmonogram sporządza Wykonawca w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym.
Pytanie nr 46:
We Wzorze Umowy w § 4 pkt 9.3 (Obowiązki Wykonawcy) Zamawiający wpisał:
„uwzględnienie w harmonogramie wywozu odpadów stopnia napełnienia pojemników, względów
sanitarnych punktów zbiórki odpadów komunalnych przy domach wielorodzinnych i posesjach
indywidualnych (fermentacja odpadów w pojemnikach, kontenerach, żerowanie gryzoni,
bezdomnych zwierząt itp.) oraz potrzeb właścicieli nieruchomości”.
W związku z brakiem możliwości określenia dla każdej nieruchomości stopnia napełnienia
pojemników oraz stopnia fermentacji odpadów w pojemnikach, żerowania gryzoni, bezdomnych
zwierząt, wnosimy o wykreślenie przez Zamawiającego pkt 9.3 w § 4 Wzoru umowy.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy poprzez wykreślenie pkt 9.3 w § 4
Pytanie nr 47:
Prosimy o podanie ilości wszystkich odpadów odebranych z terenu gminy Błonie w ostatnich 3
latach z podziałem na kody.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 17 (dane w tabeli)
Pytanie nr 48:
Na podstawie Uchwały Nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r.
zmieniającej Uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023 wnosimy o aktualizację przez
Zamawiającego informacji nt. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(Wzór umowy § 4 pkt 12.1).
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wywóz odpadów do wszystkich instalacji wymienionych w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 201-2017
Pytanie nr 49:
Prosimy o wykreślenie we Wzorze Umowy § 6 dot. podwykonawstwa. Powyższe zapisy są
sprzeczne z PZP, gdyż przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego nie są roboty
budowlane. Zamawiający w SIWZ może zastrzec, że część lub całość zamówienia nie może być
powierzona podwykonawcom. Współpracę Wykonawcy z Podwykonawcą reguluje umowa
cywilna prawna.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 63

Pytanie nr 50:
We Wzorze Umowy w § 7 pkt 16 (Warunki rozliczenia i płatności) Zamawiający wpisał:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o którym jest mowa w ust. 1 w
sytuacji przekroczenia ilości odbieranych odpadów, pod warunkiem że wzrost ilości odbieranych
odpadów przekroczy 10% ustalonej ilości na rok 2013”.
Prosimy o odpowiedź:
O ile procentowo wzrośnie wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 § 7?
Jaka jest ustalona przez Zamawiającego planowana do odbioru ilość odpadów na 2013 r.?
Odpowiedź
Za każdą dodatkową tonę odpadów komunalnych Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
zwiększoną o 0,18 % zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia.
Pytanie nr 51:
W odniesieniu do zapisów Zamawiającego (Wzór umowy § 8 pkt 1b i 1d) prosimy o
doprecyzowanie zapisów dot. składania i rozpatrywania przez Zamawiającego reklamacji.
Prosimy o podanie szczegółowej procedury.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 74
Pytanie nr 52:
We Wzorze Umowy w § 8 pkt 1 Zamawiający wpisał;
„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu nieterminowego składania sprawozdań kwartalnych w wysokości 0,05%
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
b) z tytułu zwłoki ”reklamacji” tj. nie uprzątnięcia odpadów z GPZOP w ciągu 48 godzin w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia...”.
Prosimy o odpowiedź:
W ust. 1 § 7 podane będą dwa wynagrodzenia: wynagrodzenie w łącznej kwocie oraz
zryczałtowane wynagrodzenie brutto za okres 1 m-ca usług. Prosimy o doprecyzowanie, iż kara
umowna w wysokości 0,05% dot. zryczałtowanego wynagrodzenia brutto za okres 1 m-ca usług.
Odpowiedź
Kara umowna w wysokości 0,05 % dotyczy zryczałtowanego wynagrodzenia brutto za okres
1 m-ca świadczenia usługi.
Pytanie nr 53:
VII. 1.2 (SIWZ) Spełnianie warunku udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia.
W celu wykazania wiedzy i doświadczenia należy wykazać wykonywanie min. dwóch usług
polegających na odbiorze odpadów komunalnych wykonywanych lub wykonanych w sposób
ciągły przez okres minimum 12 miesięcy w ilości min. 7 000 Mg rocznie.
Czy odbiór odpadów w ilości min. 7 000 Mg rocznie dotyczy jednej usługi, czy łącznej wartości
dwóch wykonywanych usług w ciągu 12 miesięcy?
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 1
Pytanie nr 54:
XXI. 7.1 „b” (SIWZ) Zawarcie i ogólne warunki umowy.
Orzeczenie KIO z dnia 29 czerwca 2009 roku (KIO/UZP 767/09), w którym to przedstawiono
pogląd, iż sytuacja zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on
brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć
stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. W związku z powyższym należałoby
doprecyzować zakres użytego w SIWZ słowa „rezygnacja”, poprzez określenie, czy dotyczy ono
zmiany parametrów przedmiotu zamówienia, terminów, płatności itp.

Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez wykreślenie z rodz. XXI. punktu 7.1 „b”
Pytanie nr 55:
(dot. Umowy) § 1 U. 3. Przedmiot umowy.
Powyższy paragraf stanowi, że przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców
zamieszkujących w Gminie (20433 osoby) w czasie realizacji umowy może ulec zwiększeniu o
ok. 10%.
Czy w związku ze zwiększoną liczbą mieszkańców i wzrostem ilości wytworzonych odpadów
komunalnych, którą należy zagospodarować nastąpi zmiana warunków umowy, czy Wykonawca
będzie zobligowany do odebrania nadwyżki w myśl pierwotnie podpisanej umowy?
Odpowiedź
Wykonawca będzie zobligowany do obsługi zwiększonej ilości mieszkańców a rozliczenie po
przekroczeniu o 10% ilości wywożonych odpadów.
Pytanie nr 56:
(dot. Umowy) § 4 U. 7.5. Obowiązki wykonawcy.
Powyższy paragraf stanowi, że Wykonawca umożliwi dostarczenie dodatkowych worków
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Czy za dostarczenie dodatkowych worków (ponad normę określoną w SIWZ) zapłaci
Zamawiający, czy kosztami będzie obciążony Wykonawca?
Odpowiedź
Kosztami zakupu worków będzie obciążony Zamawiający, Wykonawca jedynie dystrybucją ww.
Pytanie nr 57:
(dot. Umowy) § 8 U. 1, pkt „d” Kary umowne.
Powyższy paragraf stanowi, że z tytułu „opóźnienia” Wykonawca będzie obciążony karami.
Czy zamawiający w § 8 pkt 1, ppkt „d” zgodzi się na zmianę słowa „opóźnienie” na słowo
„zwłoka”?
Opóźnienie zwykłe występuje wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie
przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, natomiast z opóźnieniem
kwalifikowanym, czyli zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich
zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.
Nie zasadnym byłoby więc karanie Wykonawcy za okoliczności za które nie ponosi
odpowiedzialności i nie ma na nie żadnego wpływu.
Odpowiedź
Zamawiający pozostaje przy określeniu „opóżnienie”.
Pytanie nr 58:
Dot. pkt VI. 2.2 SIWZ
Zamawiający żąda minimum 2 usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych wykonywanych lub wykonanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy w ilości min. 7000
Mg rocznie. Czy mają to być 2 usługi po 7000 Mg rocznie, czy też może to być kilkanaście usług,
w których łączna ilość odpadów wynosi 7000 Mg rocznie lub gdzie kilka lub kilkanaście usług
wynosi 14000 Mg rocznie. Prosimy o doprecyzowanie zapisów.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1

Pytanie nr 59:
Dot. pkt VI. 2.3 SIWZ
Zamawiający przewiduje technologie odbioru odpadów segregowanych metodą workową
samochodami skrzyniowymi przy odbiorze frakcji suchej: plastik, papier, szkło metal. Często
stosowane, a zmniejszające koszty są samochody – śmieciarki. Czy Zamawiający dopuszcza taka
technologię zamiennie do samochodu skrzyniowego ?
Odpowiedź
Odnośnie plastiku, papieru i metalu Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Szkło ze względu na
stłuczki nie.
Pytanie nr 60:
Dot. § 1 pkt 3 – Wzór Umowy
Na podstawie jakich prognoz Zamawiający przewiduje, że nastąpi wzrost ilości mieszkańców o
10%. Przyjęcie wzrostu mieszkańców na poziomie 5% jest bardzo optymistycznym patrzeniem na
rozwój Gminy. Czy Gmina przewiduje uruchomienie inwestycji, która taki wzrost
uzasadniałaby ?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis § 1 pkt 3 – Wzoru Umowy.
Pytanie nr 61:
Dot. § 1 pkt 4 – Wzór Umowy
Co oznacza zapis, że przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba
będzie odebrać i zagospodarować- co najmniej 7103 Mg/rok. Prosimy o urealnienie tej wielkości
odbieranych odpadów i podanie ilości ton przewidywalnych, a nie minimum.
Odpowiedź
Przewidywana ilość ton odpadów do odbioru została ustalona na podstawie doświadczenia z lat
poprzednich oraz sprawozdań ochrony środowiska.
Pytanie nr 62:
Dot. § 4 pkt 12.1 – Wzór Umowy
Zamawiający zamieszcza zamkniętą - niepełną listę instalacji do których można przekazywać
odebrane odpady. W miesiącu marcu uprawomocniła się uchwała Sejmiku mazowieckiego rozszerzająca RIPOK o dwie nowe instalacje tj. Firmy REMONDIS i firmy HETMAN. Proces wprowadzania nowych instalacji RIPOK oraz wykreślanie innych będzie procesem ciągłym. Nadmieniamy także, że według WPGO ilość odpadów wytwarzanych w regionie warszawskim przewiduje się, że wyniesie ponad 1 200 000 Mg/rok. Jaka to będzie faktycznie ilość nie wiadomo. Moce
przerobowe instalacji RIPOK wynoszą nieco ponad 900 000 Mg. Z powyższego zestawienia wynika, iż cześć odpadów musi i może być zagospodarowana w instalacjach zastępczych wymienionych w WPGO. Mając powyższe na względzie wnosimy o wykreślenie pkt 12.1 a, b, c przy instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a w to miejsce wprowadzenie zapisu, iż
odpady mają być zagospodarowane w instalacjach ujętych w WPGO zgodnie z obowiązującymi
ustawami (ustawa o odpadach i ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 13.

Pytanie nr 63:
Dot. § 6 pkt 5 – Wzór Umowy
Wnosimy o wykreślenie pkt od 5 do 21. Zamawiający szczegółowo wchodzi w zasady podwykonawstwa dla robót budowlanych (budowa dróg). Wykonanie usługi odbioru odpadów podwykonawcami są instalacje, do których są oddawane odpady, dostawy sprzętu, pojemników, firmy
transportowe. Prace wykonywane przez podwykonawców dotyczą często całości działania Wykonawcy i nie można ich przyporządkować do określonej Gminy. Nie rozumiemy więc na podstawie jakich zapisów Zamawiający rości sobie prawo zatrzymywania płatności i wchodzenia w
umowy cywilno-prawne miedzy wykonawcą a podwykonawcą w sprawach, które go zupełnie nie
dotyczą, bo dotyczyć mogą zupełnie innego zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje wzór umowy w § 6 poprzez wykreślenie punktów nr 6,8-21
Pytanie nr 64:
Dot. § 7 pkt 12 – Wzór Umowy
Wnosimy o zmianę zasad indeksacji w przypadku wzrostu opłaty środowiskowej w proporcji
1 : 0,3.
Odpowiedź
W takim wypadku wynagrodzenia wzrośnie 0,05 % w stosunku do kwoty przed zmianą.
Pytanie nr 65:
Dot. § 7 pkt 13 – Wzór Umowy
Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia w przypadku wzrostu ceny za przyjmowanie odpadów przez RIPOK. W żadnym miejscu oferty Zamawiający nie przewiduje podania cen wyjściowych więc trudno mówić o wzroście cen, gdy nie wiadomo do czego je odnosić. Ponadto zapis reguluje sytuacje gdy wzrost cen dotyczyłby wzrostu cen w RIPOK, z którym Wykonawca zawarł pierwszą umowę. Czy zasada indeksowania będzie dotyczyła także sytuacji zmiany instalacji RIPOK, z którym Wykonawca zawarł umowę ? Co w sytuacji gdy Wykonawca to właściciel
instalacji. Powyższy zapis jest nieprecyzyjny i umożliwia interpretacyjne zastosowania indeksacji
bądź nie. Dlatego wnosimy o wprowadzenie czytelnego zapisu o możliwym wzroście wynikającym z rzeczywistych wzrostów kosztów.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza ewentualność zmiany ceny ale nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem,
że taka zmiana nastąpi.
Pytanie nr 66:
Dot. § 8 – Wzór Umowy
Wnosimy o radykalne zmniejszenie kar i odniesienie ich do ryczałtu miesięcznego, a nie wartości
2-letniej umowy.
Odpowiedź
Kary umowne dotyczą wartości ryczałtu miesięcznego brutto.
Pytanie nr 67:
Dot. § 8 pkt 1b– Wzór Umowy
Wnosimy o dodanie zapisu, iż kara może być naliczana z uwzględnieniem poprzedniego tygodnia
oraz dotyczy ona reklamacji zasadnych, zgodnie z procedurą reklamacyjną przyjętą przez strony.
Odpowiedź
Kara dotyczy reklamacji zasadnych uznanych przez strony.

Pytanie nr 68:
Dot. § 8 pkt 1d– Wzór Umowy
Podobnie jak w § 8 pkt 1b wnosimy o wprowadzanie zapisu, iż kara dotyczy reklamacji uznanych
za zasadne zgodnie z procedurą reklamacyjną.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67.
Pytanie nr 69:
Dot. pkt. 1.3) Opisu Przedmiotu Zamówienia
Na podstawie jakich danych Zamawiający podaje ilość odpadów o kodzie 20 03 01 oraz ilości
odpadów zebranych selektywnie. Przekaz informacji, iż opracowanie to zrobił Państwowy
instytut Geologiczny na zlecenie ZUK Błonie jest informacją nie wskazującą na jakiej podstawie
PIG uzyskał informację.
Odpowiedź
Na podstawie sprawozdania rocznego Gminy i kart przekazania odpadów.
Pytanie nr 70:
Dot. pkt. 1.3.1) Opisu Przedmiotu Zamówienia
W zabudowie wielorodzinnej Zamawiający określa częstotliwość opróżnienia pojemników dla
zmieszane odpady komunalne – 2 x w tygodniu, a dla selektywnie zebranych 1 x tydzień. W
rzeczywistości potrzeby odbioru mogą być odmienne w stosunku do zawartych w opisie.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający chce się trzymać sztywno zawartej częstotliwości, czy
tez traktuje ją jako pewną zasadę działania, natomiast rzeczywista częstotliwość ma wynikać z
potrzeb i dążenia do nieprzepełnienia i przesypywania pojemników ?
Odpowiedź
Częstotliwości ustalone zgodnie z opracowanym harmonogramem między stronami oraz na
podstawie dotychczasowego doświadczenia.
Pytanie nr 71:
Dot. pkt. 1.3.1) Opisu Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający podaje, iż częstotliwość odbioru odpadów zielonych będzie wynosiła 4 x w
miesiącu. Oznacza to, że tereny zielone przy zabudowie wielorodzinnej będą koszone 4 x w
miesiącu tj. 20-24 w sezonie. Jest to częstotliwość koszenia nierealna i nigdzie niestosowana.
Wnosimy o zweryfikowanie informacji dotyczącej rzeczywistych częstotliwości koszenia.
Odpowiedź
Częstotliwość odbioru należy przyjąć raz w tygodniu z różnych części terenów zielonych, a nie z
całego terenu.
Pytanie nr 72:
Dot. pkt. 1.3.2) Opisu Przedmiotu Zamówienia
Czy Zamawiający dopuszcza w zabudowie jednorodzinnej odbiór i transport odpadów
selektywnie zbieranych w systemie workowym: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, drobny
metal i opakowania wielomateriałowe jednym pojazdem i rozdzielane na sortowni, a szkło
drugim pojazdem? Czy też każda z tych frakcji musi być odbierana oddzielnie.
Odpowiedź
Szkło osobno, pozostałe frakcje mogą być odbierane łącznie.

Pytanie nr 73:
Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia
Prosimy o podanie wszystkich kodów odpadów jakimi objęte jest zamówienie.
Odpowiedź
Kody odpadów to m.in.
Odpady budowlane i rozbiórkowe: 17 01 01, 07 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04
11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe.
Zabudowa wielorodzinna:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 20 03 01,
- selektywnie zbierane odpady komunalne: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40.
- odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 tzw. odpady zielone
- odpady wielkogabarytowe 20 03 07.
Pytanie nr 74:
Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia
W SIWZ nie ma opisu procedury rozpatrywania reklamacji zgłaszanych do Zamawiającego, a
dotyczących jakości i terminowości wykonywania usługi. Natomiast Zamawiający przewiduje w
tego tytułu kary.
W celu uniknięcia zdań rozbieżnych między Zamawiającym a Wykonawcą czy brak wykonania
usługi bądź nieterminowego, nienależytego jej wykonania wynikał będzie z winy Wykonawcy
czy właściciela posesji, prosimy o stworzenie zapisów dotyczących sposobu przyjmowania
informacji od właściciela posesji o nie wykonaniu, nieterminowym bądź nienależytym
wykonaniu usługi, sposobu weryfikacji tych informacji jak i działań, które ma podjąć
Wykonawca, gdy reklamacja jest zasadna. Nadmieniamy, że nałożenie samej kary nie załatwia
sprawy i konieczne jest podejmowanie działań wyjaśniających, dlatego też wnosimy o
opracowanie i podanie przed składaniem ofert szczegółowej procedury rozpatrywania
reklamacji.
Istotnym elementem wspomagania w podejmowaniu decyzji czy reklamacja jest skuteczna czy
bezzasadna, może być wprowadzenie wymogu zamontowania na śmieciarkach urządzenia GPS
oraz przekazanie trasówek i dostarczenie modułu umożliwiającego podgląd przemieszczania się
śmieciarek na terenie Gminy. Pracownik Gminy nawet bez potrzeby wyjazdu w teren może
posiąść wiedzę czy śmieciarka przejeżdżała po danej ulicy w celu odebrania nieczystości, a brak
opróżnienia wynikał z nie wystawienia pojemnika przez właściciela – reklamacja niezasadna,
bądź sytuacji gdy Wykonawcy nie było na ulicy – reklamacja zasadna. W celu uniknięcia
nieporozumienia i poprawności wykonania Zamówienia wnosimy o rozważenie możliwości
uzupełnienia Specyfikacji o procedurę rozpatrywania reklamacji choćby o podanie powyższej
zasady.
Nadmieniamy, że obowiązek wyposażenia pojazdów w GPS wynika z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 25.01.2013 roku, w zakresie wymagań, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy
oraz istnieje możliwość dostarczenia do Gminy informacji z modułu lokalizacyjnego. Powyższe
zasady ujęte w sposób uproszczony pozwolą na wprowadzenie procedur, które będą jasne dla
właściciela posesji, Wykonawcy oraz Zamawiającego.
Odpowiedź
Procedura rozpatrywania reklamacji
a). Pojazdy powinny być wyposażone w urządzenia GPS
b). Wykonawca otrzyma trasówki odbioru odpadów
c). Informacja kierowcy o realizacji trasówki (powód wpisany do karty lub przekazany
telefonicznie do obsługującego system Gospodarowania Odpadami Gminy

Reklamacja niezasadna: spełnienie podstawowych warunków z punków a), b), c),,
Reklamacja zasadna: niespełnienie chociażby jednego z warunków a), b),c)
Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga wprowadzenia zmian przy sporządzeniu w oferty
przetargowej, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 06.05.2013 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz,
w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2013 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka

