Sierpc, 10 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
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 20 lipca 2017 r.
Odpowiedź nr 1
Termin zostanie określony odrębnym pismem.
Pytanie nr 2
Czy jest możliwość przekazania części odpadów do innej instalacji termicznego
przekształcania w przypadku odpadów nie spełnią wymogów technologicznych posiadanej
Instalacji (właściwości fizykochemiczne np. temperatura zapłonu będzie nie odpowiednia)
Odpowiedź nr 2
Zgodnie z treścią punktu 8, 11, 12 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ.
Ponadto, 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 3
Czy ważenie będzie mogło się odbywać na legalizowanej wadze Wykonawcy odległość
ok.35 km. z nadzorem po stronie Zamawiającego? Ewentualny transport nadzorującego
zapewni Wykonawca.
Odpowiedź nr 3
Patrz Opis przedmiotu zamówienia tj. załącznik nr 1 do SIWZ ust. 15 pkt. 1) lit. i)

Pytanie nr 4
Czy posiadają Państwo wyniki badań świadczące o tym, że grunt pod paletopojemnikami
w chwili obecnej jest czysty (minimalna nieszczelność pojemników mogła spowodować
zanieczyszczenie gleby)? Jeśli nie, to pytanie czy na pewno wszystkie paletopojemniki są
szczelne?

Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie posiada badań gleby na terenie nieruchomości, na której składowane są
odpady. Grunt jest własnością osoby prywatnej. Zamówienie realizowane jest w ramach
wykonania zastępczego, prowadzonego na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Zamawiający nie posiada wiedzy o dokładnym stanie
pojemników.
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ przed
przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy nastąpi przekazanie terenu prac
na podstawie protokołu przekazania, zawierającego wszelkie informacje o stanie faktycznym
nieruchomości. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest
do każdorazowego zgłaszania wystąpienia jakiegokolwiek wycieku z pojemników.
Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi
480 000,00 złotych brutto.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki

