
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.77.2020 Gliwice,  16-10-2020 r.

nr kor. UM.966019.2020 

Dotyczy: Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta
i pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W związku z wymogiem Zamawiającego, aby Wykonawca przetransportował
na własny koszt do instalacji przetwarzania odpadów z opróżnionych koszy
prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca powinien skalkulować w cenę oferty
również koszt utylizacji tych odpadów?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić
również koszt utylizacji odpadów.

Pytanie nr 2:
Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ wymaga, aby Wykonawca opróżniał 532
kosze uliczne na odpady zmieszane i 20 modułów koszy na odpady segregowane
(papier, szkło, plastik - tj. 60 pojemników do opróżniania) posadowionych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, z częstotliwością, o której mowa
w załączniku nr 2 do umowy, przez 7 dni w tygodniu (również w dni ustawowo
wolne od pracy, w tym niedziele i święta).
Biorąc pod uwagę, iż w niedziele i w święta instalacje są nieczynne Wykonawca
powinien posiadać wpis do BDO w zakresie zbierania odpadów. Zamawiający
wymaga w SIWZ jedynie wpisu do BDO w zakresie transportu. Wykonawca
nieposiadający wpisu do BDO w zakresie zbierania nie może świadczyć usługi
będącej przedmiotem zamówienia w dni, w które instalacje są zamknięte.
Prosimy o modyfikację SIWZ w zakresie wymogu, aby Wykonawca posiadał wpis
do BDO w zakresie zbierania.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.
Przedmiotem zamówienia jest usługa, która polega na opróżnieniu kosza
i przetransportowaniu zebranych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów,
a nie na zbieraniu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 z późn. zm) . Do czasu zakończenia
transportu należy przyjąć, że jest on realizowany (por. art. 69 ust. 3b oraz art. 79
ust. 6 ww. ustawy). Przez zakończenie transportu należy rozumieć przekazanie
odpadu kolejnemu posiadaczowi, tj. prowadzącemu składowisko odpadów.
Powyższe oznacza, że odpady transportowane w niedzielę lub święta będą
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formalnie objęte procedurą transportu aż do poniedziałku (lub do pierwszego dnia
roboczego), mimo że w sferze czysto faktycznej transport może być przerwany
celem oczekiwania na możliwość wyładowania odpadów na składowisku.

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych

Kopia aa.
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