
Pęczniew, dnia 28.11.2016

Zp.271.5.2016

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem

w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udziale zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod numerem 

351225-2016 z dnia 24.11.2016 r. 

dotyczącego zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na 

terenie Gminy Pęczniew.

Pytanie nr 1. 

Dotyczy §5 pkt.2 umowy:

Czy zamawiający może zmienić formę zapłaty wynagrodzenia na comiesięczną?

Biorąc  pod uwagę fakt,  iż  usługa odbioru odpadów świadczona jest  w systemie  ciągłym, 

wszystkie  koszty  związane  z  jej  realizacją  generowane  są  comiesięcznie.  Rozliczenia,  co 

kwartał  mogą  spowodować  brak  środków  na  bieżące  pokrycie  zobowiązań  Wykonawcy 

(głównie wobec RIPOK - gdzie  zobowiązania muszą być  regulowane,  co miesiąc).  Co w 

konsekwencji  może  doprowadzić  do  zakłócenia  systemu  gospodarki  odpadami,  a  także 

płynności finansowej przedsiębiorcy?

Odpowiedź:

Zapis w §5 pkt.2 umowy pozostaje bez zmian z uwagi na fakt, iż opłata za gospodarowanie 

odpadami wpłacana jest przez właścicieli nieruchomości, co kwartał, a przez właścicieli na 

których  znajdują  się  domki  letniskowe,  lub  inne  nieruchomości  wykorzystywane  na  cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe do końca marca.

Pytanie nr 2.

Dotyczy pkt.31.5 SWIZ:

Art.150  ust.2  Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  mówi  o  zabezpieczeniu  należytego 

wykonania umowy w wysokości do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, natomiast pkt.21 



SWIZ nie zawiera opisu sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie informacji na temat wysokości i formy 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

Pytanie nr 3.

W związku z koniecznością wyposażenia poszczególnych nieruchomości na terenie Gminy 

Pęczniew w pojemniki do gromadzenia odpadów, prosimy o określenia przybliżonych ilości 

poszczególnych wielkości pojemników (120l, 240l, 1100l).

Odpowiedź:

Na terenie  Gminy Pęczniew znajduje się  około 1600 sztuk koszy o różnej  pojemności,  z 

czego: 120l - ok. 1000 sztuk , 240l - ok. 150 sztuk, 1100l -ok. 50 sztuk.

Pytanie nr 4.

W nawiązaniu do cz. I pkt.2 ppkt.2)a) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, prosimy o 

określenie  rodzaju  odpadów,  które  mają  być  gromadzone  w  workach  bezbarwnych  – 

przezroczystych.

Odpowiedź:

W workach bezbarwnych  –  przezroczystych  będą  gromadzone  odpady wysegregowane  w 

dodatkowej frakcji, jeżeli będzie taka przewidziana w regulaminie.

Pytanie nr 5.

Dotyczy cz. III pkt. 3 ppkt.4) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dnia odbioru odpadów z nieruchomości, na 

których  znajdują  się  domki  letniskowe  i  z  nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na wtorek?

Odpowiedź:

Zapis cz. III pkt.3 ppkt.4) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 3 do SWIZ) 

pozostaje niezmieniony.

Wójt Gminy Pęczniew

/-/ Marcin Janiak 


