Sierpc, 7 lipca 2017 r.
WIF 271.9.2017
Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie odbioru i gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi o kodzie 16 81 01*, z terenu nieruchomości o nr
ewiden. 4128/2 położonej przy ulicy Płockiej w mieście Sierpc, w ilości ok. 220 Mg”
Informuje że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:
Pytanie nr 1.
Czy istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej (w celu dokładnego ustalenia jakiego typu są to
odpady) na terenie, z którego mają zostać odebrane ww. odpady?
Odpowiedz nr 1
Tak. Istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej wraz z wejściem na teren i pobraniem próbek, po
wcześniejszym umówieniu dnia i godziny.
Pytanie nr 2
Czy w przypadku umowy konsorcjum, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia może
zostać podpisane przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum
analogicznie, jak w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu?
Odpowiedź nr 2:
Zgodnie z treścią SIWZ Rozdział XI, ust. 8 pkt. 5).
Pytanie nr 3.
Proszę o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 6. Zamawiający
zobowiązuję Wykonawcę do zrealizowana przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu.
Czy poprawnie interpretujemy termin 14 dni jako dni robocze tożsamo do dni dotyczących
podpisania umowy, przekazania terenu?
Odpowiedz nr 3
Zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ przekazanie terenu
nastąpi w ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy. Jeśli termin ten przypadnie na dzień
wolny od pracy (sobota, niedziela) będzie to następnego dnia roboczego. Termin realizacji
przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu. Terminy liczymy jako kolejno
następujące po sobie dni robocze. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana
będzie przez Zamawiającego po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z prawidłowo
wypełnionymi Kartami Przekazania Odpadów, dowodami ważenia odpadów oraz
dokumentem potwierdzającym unieszkodliwienia odpadów.

Pytanie nr 4.
Rozumiemy, że termin 14 dniowy obejmuje wyłącznie wywiezienie odpadów niebezpiecznych
z działki numer ewidencyjny 4128/2, czas niezbędny na unieszkodliwienie określi instalacja
biorąc pod uwagę właściwości fizyko-chemiczne odpadu, moce przerobowe instalacji jak i
ochronę środowiska i życia człowieka?
Odpowiedz nr 4
Patrz odpowiedź nr 3.
Pytanie nr 5
Czy jeśli w momencie badania próbek odpadów niebezpiecznych w laboratorium instalacji,
okaże się, że odpady nie nadają się z przyczyn fizyko-chemicznych do termicznego
unieszkodliwienia np. zawierają rtęć lub inne, dopuszczają Państwo możliwość przekazania
takich odpadów do innej autoryzowanej, posiadającej wszelkie pozwolenia jednostki
mogącej je unieszkodliwić w sposób bezpieczny dla środowiska, po uzyskaniu odpowiedniego
pozwolenia od Państwa?
Odpowiedź nr 5
Zgodnie z treścią punktu 8, 11, 12 w załącznika nr 1 do SIWZ. Z uwagi na niewiadome
pochodzenie odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się przede wszystkim
do zasad bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzi i środowiska oraz zastosowania się do zapisów
ustawy o odpadach tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami. O każdorazowym
wystąpieniu sytuacji wątpliwej Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego.
Pytanie nr 6
Dotyczy rozdziału 6 „Informacja ogólna” punkt 10 SIWZ wykonawca zobowiązany jest
do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia tj. usługi unieszkodliwiania
odpadów objętych zamówieniem poprzez ich termiczne przekształcenie. Proszę o
wyjaśnienie co zamawiający rozumie poprzez użycie zwrotu Kluczowych części zamówienia.
Odpowiedź nr 6
Zastrzeżenie w dokumentacji obowiązku osobistego wykonania kluczowej części zamówienia
(tj. usługi unieszkodliwienia odpadów objętych zamówieniem poprzez ich termiczne
przekształcenie) oznacza, że wykonanie tej części zamówienia musi nastąpić siłami własnymi,
co oznacza konieczność zaangażowania własnych zasobów technicznych oraz kadrowych.
Jeśli chodzi o spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale IX SIWZ
w zakresie ust. 1 pkt. c warunek musi spełnić odrębnie Wykonawca.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki

