Chodzież, dnia 03.06.2020r..

Nr UE-ZP.271.4.2020

WYJAŚNIENIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1834), informuję, że w dniu 01.06.2020r. wpłynął
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w okresie od 1
września 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.” - Nr referencyjny: UE-ZP.271.4.2020.
Treść wniesionego wniosku została zamieszczona na stronie internetowej www.chodziez.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej.
W odpowiedzi na złożone zapytania, wyjaśniam:
Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2020r.
W rozdziale V, pkt. 1), lit. a na str. 18 otrzymuje brzmienie:
„a. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie na terenie której zamierza
odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości”.
W rozdziale V, pkt. 1), dodaje się lit. b, o następującym brzmieniu:
„b. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania

odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów

komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów”.
Odpowiedzi na zapytania z dnia 01.06.2020r.
Odpowiedz na pytanie 1:
Wykonawca odbierze niniejsze odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

w najbliższym terminie odbioru takich odpadów, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Odpowiedz na pytanie 2:
Wykonawca sporządzi harmonogram w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekaże go do
tutejszego Urzędu w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przedłoży umowę z prowadzącym instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych w tym instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust.1 pkt.2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.).
Odpowiedz na pytanie 3:
W rozdziale III w pkt 7 wykreśla się ppkt b:
„b. Wykonawca sporządza w formie papierowej i elektronicznej miesięczne sprawozdania
zawierające informacje o rodzaju i masie poszczególnych odebranych odpadów ze wskazaniem
ilości dostarczonych worków na odpady zbierane selektywnie.
- wykonawca wraz ze sprawozdaniami miesięcznymi przekaże Zamawiającemu kopie
dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana tj. karty ewidencji
odpadów bądź karty przekazania odpadów wraz z fakturą”.
Odpowiedz na pytanie 4:
W rozdziale III pkt. 8, otrzymuje brzmienie:
„8.Kampania edukacyjno – informacyjna – poniżej zmieniona treść:
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić kampanię edukacyjno – informacyjną w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym o segregacji odpadów) dla
wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w lokalnych mediach tj. w telewizji
Asta w programie lokalnym Kurier chodzieski przynajmniej 1 raz w miesiącu w ciągu
trwania umowy oraz na terenie przedszkoli i szkół podstawowych w Chodzieży
(wymienionych poniżej) dla dzieci i młodzieży w wieku 5–8 lat. Szkolenia powinny
odbywać się 1 raz na pół roku, w wymiarze minimum 1 godziny lekcyjnej. Szkolenia
Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie. Formę kampanii edukacyjno – informacyjnej
przedstawi Wykonawca w trakcie trwania umowy.

Odpowiedz na pytanie 5:
W rozdziale III pkt. 16, w p.pkt. 2 na str. 16 i 17, wykreśla się zapis:

„zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy”.
Odpowiedz na pytanie 6:
W rozdziale VI, pkt. 5, p.pkt, otrzymuje brzmienie:
„1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu”;
Odpowiedz na pytanie 7:
W załączniku Nr 3 do SIWS – projekt umowy, w § 1 wykreśla się ust. 4 o następującym
brzmieniu:
„4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość niezrealizowania zamówienia do 30%
w odniesieniu do każdego rodzaju odpadu z osobna.”
Odpowiedz na pytanie 8:
W załączniku Nr 3 do SIWS – projekt umowy, w § 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wynagrodzenie, płatne będzie częściowo za rzeczywiście odebraną i zagospodarowaną
ilość odpadów pomnożoną przez odpowiednie stawki jednostkowe, na podstawie
comiesięcznej faktury VAT.”
Odpowiedz na pytanie 9:
W załączniku Nr 3 do SIWS – projekt umowy, § 4, ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, które przypadałoby do końca
terminu obowiązywania umowy, gdy nie została rozwiązana.”
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
J.S.

