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Znak postępowania: PN-58/2018
Dot.: postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego pod nazwą: ,,Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r."
Zgodnie z art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:
ZAŁĄCZNIK A" do SIWZ punkt 4.2
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK) w ramach Regionu Ili
gospodarki odpadami komunalnymi, określonej w uchwale V/37/8/2017 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami
dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022 wraz z ewentualnymi zmianami uchwały.
W przypadku, gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów uległa awarii i nie może
przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów we właściwej
instalacji zastępczej określonej w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego. O tym
przypadku Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadamia Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć, w stosunku do masy odebranych odpadów komunalnych
w ramach niniejszej umowy, poziom odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia oraz
recyklingu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).
Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć, w stosunku do masy odebranych odpadów komunalnych
w ramach niniejszej umowy, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, regionalna instalacja do przetwarzania odpadów (RIPOK), instalacja
zastępcza lub inna instalacja nie zagwarantują osiągnięcia wymaganych właściwymi przepisami
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poziomów odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia, recyklingu lub poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, to Wykonawca bez udziału
Zamawiającego, będzie dochodził wszelkich roszczeń bezpośrednio od podmiotów prowadzących te
instalacje.
Postanowienie powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego do naliczenia i egzekwowania kar
umownych z tytułu braku osiągnięcia wymaganych właściwymi przepisami poziomów odzysku,
przygotowania do ponownego przetworzenia, recyklingu lub poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji bez względu na fakt, czy okoliczności skutkujące naliczaniem
kary były następstwem działania lub zaniechania zawinionego lub niezawinionego przez Wykonawcę,
w dobrej czy zlej wierze.
PPytanie: 1)
Zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 4.2. w załączniku „A" do SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest do osiągnięcia, w stosunku do masy odebranych odpadów komunalnych w ramach umowy,
poziom odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia oraz recyklingu określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).
Nadto Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia, w stosunku do masy odebranych odpadów
komunalnych w ramach umowy, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
Brak osiągnięcia w/w poziomów może skutkować naliczeniem kar.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że odpady powinny być w pierwszym etapie segregowane
przez mieszkańców prosimy o informację Czy Z amawiający będzie również prowadził kampanię
edukacyjną?
Segregacja odpadów przez mieszkańców ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wymaganych
przepisami prawa poziomów odzysku i ograniczenia składowania.
Wykonawca, jako podmiot odbierający odpady ma obowiązek monitorować i dokumentować
prowadzenie odpowiedniej segregacji odpadów przez mieszkańców oraz zgłaszać jej brak
Zamawiającemu.
W opisanym wyżej przypadku brak osiągnięcia poziomów nie będzie leżał po stronie Wykonawcy,
a po stronie mieszkańców.
Ponadto, jeżeli Wykonawca stwierdzi, że mieszkaniec nie wywiązuje się z segregacji _odpadów czy
Zamawiający podejmie kroki w celu nałożenia kary na mieszkańca? Co w przypadku, gdy kara nie
poskutkuje?
Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego odpowiedzialności Wykonawcy •
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SIWZ punkt 6.
6. Wykaz oświadczeń lub dokume ntów, potwierdzających spe łnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1. Do upływu terminu składania ofert kaidy wykonawca składa w postaci elektroniczne j, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualne na dzień składania ofe rt, oświadczenie w postaci
Jednolite go Europejskie go Dokume ntu Zamówie nia {JEDZ), że nie podle ga wyklucze niu z uwagi
na wystąpienie prze słane k, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5 oraz spe łnia warunki
udziału w postępowaniu, wymie nione w pkt 5 SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podle ga wyklucze niu oraz spe łnia warunki
udziału w postępowaniu
Pytanie: 2)
Czy do podpisania w/w dokumentów przetargowych wystarczy popis kwalifikowany -tzw. podpis
uniwersalny, czy też Zamawiający wymaga by podpis elektroniczny kwalifikowany był dodatkowo
powiązany z Firmą ( wersja rozszerzona)?
UMOWA§ 9 ust. 4
Ustala się okres rękojmi na 3 lata od zakończenia wykonywania umowy.
Pytanie: 3)
Należyte wykonanie usługi zostanie potwierdzone poprzez obustronnie podpisany protokół
odbioru końcowego.
Co Zamawiając y rozumie pod pojęc iem „wady" w przypadku wykonywania usługi dot. odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych?
Prosimy o podanie przykładu wady, która zdaniem
od wykonania usługi.

Zamawiając ego może wystąpić do 3 lat

Prosimy również o adekwatne dostosowanie okresu rękojmi do przedmiotu zamówienia.

Kopia:

a/a
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