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Sierpc, 24 lutego 2015 

Zamawiający 

Gmina Miasto Sierpc 

Piastowska 11A 

09-200 Sierpc 

 

Wykonawcy - WSZYSCY,  

strona internetowa zamawiającego 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta Sierpc w 2015 roku” 

Informuje się, iż złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi: 

Wniosek nr 1: 

 
Odpowiedź nr 1 

Dopuszcza się inne rozwiązanie niż przedstawiony w OPZ pojemnik z kółkami pod 

warunkiem zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej w celu 

niezawodnego użytkowania w okresie realizacji usługi. 

Wniosek nr 2: 

 
Odpowiedź nr 2 

W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny 

od pracy dopuszcza się odbiór odpadów dzień po lub dzień przed dniem wolnym od 
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pracy. Dotyczy to każdego rodzaju odpadów: zmieszanych, selektywnych 

i bioodpadów. 

Wniosek nr 3: 

 
Odpowiedź nr 3 

Emailowo, a w przypadku krótkiego terminu (jeden lub dwa dni robocze) na 

wprowadzenie wnioskowanej zmiany koordynator z ramienia Wykonawcy będzie 

również powiadomiony telefonicznie. 

Wniosek nr 4: 

 
Odpowiedź nr 4 

Zmienia się termin przekazania protokołu wraz z kartami przekazania odpadów na 

10 dni. Dotyczy to każdego rodzaju odpadów: zmieszanych, selektywnych 

i bioodpadów 

Wniosek nr 5: 

 
Odpowiedź nr 5 

ad 1) w przypadku awarii systemu do indywidualnego ważenia odpadów lub systemu 

przesyłu informacji dane przesyła się za pomocą dokumentu (wersja 

papierowa), w terminie 3 dni od dnia wystąpienia awarii, 
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ad 2) w przypadku awarii systemu do indywidualnego ważenia odpadów lub systemu 

przesyłu informacji, dla okresu w którym wystąpiła awaria, 

do sprawozdawczości, przyjmuje się średnią z ostatniego okresu 

sprawozdawczego poprzedzającego awarię. 

Wniosek nr 6: 

 
Odpowiedź nr 6 

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów administrowania PSZOKiem. 

Wniosek nr 7: 

 
Odpowiedź nr 7 

Wykonawca, zgodnie z OPZ dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych jest 

zobowiązany do ich odbioru z PSZOK 

Wniosek nr 8: 

  
Odpowiedź nr 8 

Zgodnie z SIWZ, to jest wszystkie rodzaje odpadów wymienione w ust.VI p. 1. 2) oprócz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczanych indywidualnie do PSZOK. 

Wniosek nr 9: 

 
Odpowiedź nr 9 

ad cz.1 – zgodnie z OPZ będącym częścią SIWZ 
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ad cz.2 – w związku z brakiem wymogu ważenia w miejscu odbioru odpadów 

selektywnie zbieranych nie wymaga się różnicowania kodu na poszczególne frakcje 

odpadów. Do Wykonawcy należy decyzja dotycząca sposobu umieszczania kodu 

kreskowego na workach. 

Wniosek nr 10: 

 
Odpowiedź nr 10 

Sposób gromadzenia odpadów przez mieszkańca do odbioru powinien być zgodny 

ze złożoną przez niego deklaracją.  

Wniosek nr 11: 

  
Odpowiedź nr 11 

Przepełnianie pojemników i konieczność ich dodatkowego opróżnienia może 

dotyczyć każdego rodzaju pojemnika. Zamawiający nie jest w stanie zaplanować 

ilości przepełnień pojemników. OPZ będący załącznikiem SIWZ w ust. V p.13, pp6) lit.b) 

(zmieszane) oraz w ust.VI p.12 pp 9) lit.h) (selektywne), zawiera instrukcje dla 

Wykonawcy na okoliczność przepełnienia pojemników. Dodatkowe opróżnienie 

pojemnika nie będzie dodatkowo opłacane. Fakt przepełnienia oraz konieczność 

dodatkowego opróżnienia pojemnika będzie zgłaszany telefonicznie, a wymagać się 

będzie uprzątnięcie odpadów w dniu zgłoszenia. 
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Wniosek nr 12: 

  
Odpowiedź nr 12 

Ustala się 7-dniowy termin aktualizacji harmonogramu odbioru i tras przejazdu 

w oparciu o codzienne raporty przyjętych i wycofanych deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy pzp oraz ust. XVI p.2 uprzejmie proszę 

o potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu. 

Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Przetargowej 

/-/ 

Radosław Goszczycki 


