
Sierpc, 1 października 2014 

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 w dalszej części „SIWZ”. Wnioski wpłynęły przed upływem połowy terminu 

wyznaczonego terminu składania ofert, w związku z czym, w myśl art.38 ust.2 ustawy prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 Dz.U z 2010r. nr 113, poz.759 z późń.zm., zwana dalej 

„Ustawą pzp” zostanie udzielona odpowiedź. 

1. Wniosek Wykonawcy nr 2 (w bieżącym piśmie wniosek pierwszy): 

 
 

Odpowiedź zamawiającego 2 

ad 1a 

patrz SIWZ , Załącznik 1A, ustęp II, punkt 2.5; 

ad 2b 

dopuszcza się dowolny nośnik akceptowany przez program DOC.pl. 

Może to być RFID lub sygnał wygenerowany przez czytnik kodów paskowych lub sygnał 

wygenerowany przez program obsługujący zalegalizowane urządzenia do ważenia odpadów 

komunalnych w miejscu ich odbioru oraz przesłany do systemu DOC.pl zgodnie ze schematem 

importu (format pliku CSV): 

kod pojemnika;objętość;masa;opis 

kod pojemnika;objętość;masa;opis 

kod pojemnika;objętość;masa;opis 



kod pojemnika;objętość;masa;opis 

ad 2b 

Nie, kody wygenerowane przez program przekazuje Zamawiający; 

ad 3a 

patrz SIWZ , Załącznik 1A, ustęp II, punkt 4.5.4 

Dalsza część odpowiedzi poniżej (ad 4a) 

ad 4a 

System DOC.pl daje możliwość importu danych dot. realizacji odbioru odpadów, o których 

mowa i w zakresie, który mówi SIWZ (zakres i specyfikacja danych – załączone tabele, format 

CSV) na dwa sposoby: 

1) z wykorzystaniem konta użytkownika systemu DOC.pl (o uprawnieniach odpowiednich dla 

PRACOWNIKA FIRMY REALIZUJĄCEJ ODBIÓR). Konto udostępnia m.in. możliwość 

importowania plików danych (CSV, GPX) w ustalonych w SIWZ zakresie (dot. raportów 

odbioru odpadów), przez pracownika firmy korzystającego z konta. Konto lub konta 

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy. W tym przypadku nie ma dodatkowych 

kosztów na rzecz dostawcy systemu DOC.pl; 

2) z wykorzystaniem interfejsu programistycznego (WEBSERVICE) – umożliwiającego 

przekazywanie danych, o których mowa w SIWZ w zakresie realizacji odbioru odpadów – 

w ustalonym zakresie i typie jak w SIWZ. Jest to opcja dodatkowo płatna na rzecz dostawcy 

systemu DOC.pl – Interfejs WebService – specyfikacja WSDL (zgodna z zakresem danych, 

o którym mowa w SIWZ w zakresie realizacji odbioru odpadów i przekazywania raportów) 

i zostanie dostarczona wybranemu Wykonawcy po złożeniu zamówienia na uruchomienie 

i utrzymanie interfejsu WebService. Szczegóły dotyczące kosztów w załączniku nr 1. 

2. Wniosek Wykonawcy nr 3 (w bieżącym piśmie drugi): 

 



 
Odpowiedź zamawiającego 2 

ad 1 

zwrot w tabeli 2.6. (ust.II SIWZ) „elektroniczny nośnik informacji” oznacza kod kreskowy, 

o którym mowa w punkcie 2.5, a więc zgodnie z p.2.6 (ust.II) pojemniki można oznaczyć 

unikatowym kodem kreskowym. 

ad 2 

Nie. 

ad 3 

Decyzje o dodatkowych terminach wywozu odpadów będzie podejmował Zamawiający. 

ad 4 

Harmonogram, co do zasady, nie będzie ulegał zmianie. 

ad 5 

Tak, zgodnie z SIWZ, dotyczy to również zadania odpadów zbieranych selektywnie. 

ad 6 

Tak, zgodnie z SIWZ, cała sprawozdawczość łącznie z kartami przekazania odpadów 

zebranych selektywnie. 

3. Dokonuje się zmian SIWZ mających charakter korekt błędów maszynowych: 

1) poprawienie błędu w roku w terminie składania ofert z 2015 na 2014, 

2) zmiana sformułowania w punkcie 2.6 załącznika 1B z „powinny spełniać” na „spełniają”. 

4. Informuje się o zamieszczeniu zmiany ogłoszenia "PL-Sierpc: Usługi wywozu odpadów" w TED 

(wysłane 2014-09-25 15:29) od dnia 30 września 2014 od godz. 09.00 czasu 

środkowoeuropejskiego pod linkiem  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330068-2014:TEXT:PL:HTML 

5. Informuje się o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącą zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert na dzień 22 października 2014, która zostanie udostępniona po publikacji w TED. 

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

faktu otrzymania komunikatu. 

Zastępca Burmistrza Miasta Sierpc 

/-/ 

Zbigniew Leszczyński 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330068-2014:TEXT:PL:HTML

