Sierpc, 4 marca 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, że złożono wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i pomimo upływu terminu na ich złożenie przedstawia się poniższe odpowiedzi:
Wniosek nr 1:

Odpowiedź nr 1
Stwierdza się, że nie ma sprzeczności między wymaganym zakresem zamówienia,
a Uchwałą Nr 367 / XLIX / 2013 (określona jako „Uchwała ws ustalenia sposobu
odbioru odpadów” i wymieniona w ust. I p.11 SIWZ), na która się powołuje
Zamawiający. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc
będzie dostosowany do obowiązujących aktów prawnych.
Wniosek nr 2:

Odpowiedź nr 2
Patrz odpowiedź nr 9 z „Komunikat 02 - odpowiedzi na wnioski Wykonawców”.
Zamawiający wymaga skutecznego zintegrowania urządzeń Wykonawcy z systemem
RAD, w celu uzyskania w czasie rzeczywistym informacji o odebraniu odpadów
zebranych selektywnie z nieruchomości wymienionych we właściwym wykazie
nieruchomości.
Wniosek nr 3:
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Odpowiedź nr 3
Odpady segregowane zbierane są od mieszkańców deklarujących zbiórkę
selektywną. Ponadto patrz odpowiedź nr 9 ad cz.2 z „Komunikat 02 - odpowiedzi
na wnioski Wykonawców”.
Wniosek nr 4:

Odpowiedź nr 4
Na podstawie doświadczenia zamawiającego informuje się o ilości przepełnień
pojemników typu dzwon w okresie od maja do września 2014, które w zakresie odbioru
plastiku powodowały dwukrotne zwiększenie ilości odbieranej frakcji. W zakresie
odbioru papieru występował raz w tygodniu dodatkowy odbiór zalegających przy
pojemnikach kartonów o dużych gabarytach.
Odnośnie do czasu reakcji: patrz odpowiedź nr 11 z „Komunikat 02 - odpowiedzi
na wnioski Wykonawców” (sprzątniecie w tym samym dniu).
Odnośnie do dokumentowania nieprawidłowości Zamawiający dokonuje modyfikacji
(zaznaczono kolorem żółtym) mającej charakter usunięcia błędu maszynowego,
w zakresie ust. VI p.12. pp.9) lit.i) Opisu Przedmiotu Zamówienia, na:
Wykonawca każdorazowo po stwierdzeniu naruszeń, o których mowa w lit.j)
udokumentuje fotograficznie i pisemnie sposób naruszenia. Zdjęcia muszą
zostać tak wykonane by nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisywanie
pojemników do konkretnej nieruchomości. Powyższe informacje niezwłocznie
należy przekazać Zamawiającemu.
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy pzp oraz ust. XVI p.2 uprzejmie proszę
o potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu.
Zastępca Przewodniczącej
Komisji Przetargowej
/-/
Radosław Goszczycki
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