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RBO.271.1.2015 

Sawin, dnia 18 listopada 2015 r. 

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 

Dotyczy: zapytań w sprawie udzielenia wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu Nr RBO.271.4.2015 o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sawin" prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego przez Gminę Sawin, 22-107 Sawin, ulica Chutecka 12. 

W związku z zapytaniami złożonymi w dniu 17 i 18 listopada 2015 r. dotyczącymi ww. 
zamówienia, udzielam odpowiedzi na zadane pytania według poniższego: 

Pytanie 1: czy Zamawiający w odpadach przewidzianych do zbiórki, transportu i 
zagospodarowania uwzględnił także popiół? W uchwale nr XXVI/206/13 Rady Gminy Sawin w § 
1. pkt. 2) ppkt. b) określono, iż popioły paleniskowe będą odbierane przez cały rok w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga 
aby wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odbierał również popiół? Jeżeli tak w jaki sposób 
odbiór popiołu ma być realizowany, oraz jakie szacunkowe ilości popiołu są przewidziane do 
zbiórki, transportu i zagospodarowania? Z doświadczenia wiemy, iż ilość odbieranego popiołu 
jest znacząca, w niektórych miesiącach dochodzi nawet do kilkunastu procent w stosunku do 
całości odebranych odpadów. 
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił również popiół w 
odpadach (mokrych) przewidzianych do zbiórki, transportu i zagospodarowania. Do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów, popiół mogą dostarczyć mieszkańcy, którzy nie wystawiają do 
odbioru popiołu w workach. Mieszkańcy zostali poinformowani, aby popiół pakowali do 
oddzielnych czarnych worków. 

Pytanie 2: W pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ppkt. 3 Zamawiający 
określił, iż w ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto. W pkt. 4 określono termin 
realizacji zamówienia od dnia 02.01.2016r. do dnia 31.12.2017r. - czyli 24 miesiące. Natomiast w 
załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w pkt. 1. w tabeli służącej do wyliczenia ceny 
ryczałtowej brutto w kolumnie nr 7 określono cenę oferty brutto za 12 m-cy. W związku z 
powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy cena oferty brutto ma obejmować całość 
realizacji zamówienia - czyli 24 miesiące, czy tylko 12 miesięcy zgodnie z tabelką w załączniku nr 
1 do SIWZ? 
Odpowiedź: cena oferty brutto powinna obejmować całość realizacji zamówienia, t j . 24 miesiące, 
zgodnie z załączonym do niniejszego pisma formularzem oferty. 

Pytanie 3: Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazuje, że odpady 
będą odbierane m.in. z pojemników 2200 litrów oraz 7000 litrów. Prosimy w związku z tym o 
wskazanie ilości poszczególnych pojemników 2200 litrów oraz 7000 litrów wraz z rodzajem 
odpadów na które są przeznaczone oraz w ramach możliwości przedstawienie w jakich 
miejscowościach są one zlokalizowane. Prosimy także o informację, czy pojemniki 2200 litrów są 
pojemnikami typu kontener, czy też typu dzwon (lub iglo). Informacje o pojemnikach powyżej 
1100 litrów są istotne ze względu na wyższy koszt odbioru i transportu odpadów z w/w 
pojemników związany z zaangażowaniem innych środków transportu. 
Odpowiedź: liczba pojemników 70001 - 5 szt, z tego: 3 szt na frakcję mokrą i 2 szt na frakcję 
suchą; liczba pojemników 22001 - 3 szt, z tego 2 szt na szkło i 1 szt na frakcję mokrą. Wszystkie 
pojemniki są pojemnikami typu „kontener" i ustawione są w Sawinie. 

Pytanie 4 : . Zamawiający w punkcie „Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie" wskazuje, 
że na terenie gminy jest 5 nieruchomości wielorodzinnych. Prosimy o wskazanie w jakich 
miejscowościach zlokalizowane są te nieruchomości. 
Odpowiedź: wskazane nieruchomości wielorodzinne położone są w miejscowości Sawin. 



Pytanie 5: Prosimy o wskazanie ilości odpadów odebranych w 2014 roku oraz w I półroczu w 
2015 roku w ujęciu kwartalnym z wyszczególnieniem kodu odpadów. Brak informacji 
archiwalnych, a przedstawienie wyłącznie szacunkowych danych znacząco utrudnia 
przygotowanie właściwej kalkulacji kosztowej. Jest to w szczególności istotne w związku z długim 
okresem realizacji zamówienia oraz rozliczeniem o charakterze ryczałtowym. 
Odpowiedź: 
2014 rok - 200301 - 3761; 150107 - 54,6t; 200199 - 117,2t. 
1 półrocze 2015 r - 200301 - 142,4t; 150107 - 36t;200199 - 21,4t; 200199A - 69,2t. 

Pytanie 6: Prosimy o doprecyzowanie kryterium oceny ofert w zakresie jakości świadczonych 
usług. Czy wskazany punkt jest zobowiązaniem wykonawcy do poddania recyklingowi lub 
odzyskowi zadeklarowanej ilości ton odpadów odebranych w ramach zamówienia? Jeżeli tak, to 
czy ilość, którą należy zadeklarować o ofercie, odnosi się do okresu 12 miesięcy (analogicznie do 
zapisów w ofercie) czy też do 24 miesięcy (zgodnie z okresem realizacji zamówienia)? Ponadto, w 
przypadku gdy podany punkt ma charakter deklaracji, niezbędna jest także informacja na temat 
ilości odpadów odebranych w 2014 i 2015 roku (zgodnie z punktem 4). 
Odpowiedź: tak, wskazany punkt jest zobowiązaniem wykonawcy do poddania recyklingowi lub 
odzyskowi zadeklarowanej ilości ton odpadów odebranych w ramach zamówienia. Ilość 
zadeklarowanych odpadów do odzysku należy podać w okresie 24 miesięcy zgodnie z 
załączonym formularzem oferty. Ilość odebranych odpadów jak w odpowiedzi na pytanie nr 5. 

Załączniki: formularz oferty po korekcie 
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