IZ.271.12.2014
Lubsko, dnia 7 listopada 2014 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2013 roku, poz. 907 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego
wpłynęły następujące pytania do SIWZ:
Pytanie nr 1:
Pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia pkt 4 części I SIWZ i odpowiednio w części II i III
SIWZ: „Usługi odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości po
segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych (bądź instalacji zastępczych) właściwej dla regionu zachodniego
gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubuskim. Zgodnie z planem gospodarki
odpadami dla województwa lubuskiego (Uchwała nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla
województwa lubuskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2029 r.) regionalną instalację do
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi stanowi Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Do czasu wybudowania ZZO w Marszowie
Wykonawca ma obowiązek transportować odpady zmieszane i pozostałości po segregacji
odpadów do Sortowi Odpadów Zmieszanych w Żarach przy ul. Żurawiej 32 prowadzonej przez
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary”.
Wnosimy o wyjaśnienie, czy usługi odbioru i transportu powinny obejmować pozostałości po
segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, a do czasu
wybudowania ZZO w Marszowie obowiązku ich transportowania do Sortowi Odpadów
Zmieszanych w Żarach. Zarówno Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, jak
i Sortownia Odpadów Zmieszanych w Żarach przystosowana jest do segregacji odpadów
komunalnych zebranych selektywnie u źródła. Wobec powyższego nieuprawnionym jest
określenie dla Wykonawcy obejmowania usług odbioru i transportu pozostałości po segregacji
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
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Tak usługa odbioru i transportu ma obejmować również pozostałości po segregacji
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko, tak jak określone jest to w SIWZ.
Zmodyfikowano zapisy w SIWZ poprzez wykreślenie kodu 191212, co mogło mylić.

Pytanie nr 2:
Pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia pkt 4 części I SIWZ i odpowiednio w części II i III SIWZ:
„Odbierania, dosortowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie u źródła i ich
przekazanie do Sortowi Odpadów Zmieszanych w Żarach przy ul. Żurawiej 32 prowadzonej
przez
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Górnośląska 2, 68-200
Żary”.
Wnosimy o wyjaśnienie, podobnie jak w pytaniu 1, że jeżeli strumień odpadów komunalnych
zebranych selektywnie u źródła ma być odbierany i przekazany do Sortowi Odpadów
Zmieszanych
w Żarach to, czy po przekazaniu do eksploatacji RIPOK - Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Marszowie jak i wspomnianej Sortowni będzie zachodzić
konieczność ich dosortowania. Zarówno Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, jak i
Sortownia Odpadów Zmieszanych w Żarach przystosowana jest do segregacji odpadów
komunalnych zebranych selektywnie u źródła. Wobec powyższego nieuprawnionym jest
określenie dla Wykonawcy obejmowania dosortowywania tych odpadów i zapis ten staje się
bezprzedmiotowy.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zastosowane przez zamawiającego słowo „dosortowanie” ma tylko dać możliwość
Wykonawcy do bardziej efektywniejszej sprzedaży odpadów zbieranych selektywnie.
Pytanie nr 3:
Pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia pkt 4 części I SIWZ i odpowiednio w części III:
„Cena za odbiór i transport zmieszanych oraz po selektywnej zbiórce odpadów komunalnych nie
obejmuje ceny przyjęcia tych odpadów przez Sortownię w Żarach”.
Jak należy rozumieć zapis określony w pkt 24 SIWZ pkt 3, że cena oferty nie obejmuje kosztu
przyjęcia komunalnych odpadów zmieszanych i pozostałości po segregacji przez Stację
Przeładunkową Odpadów w Lubsku przy ul. Złotej. W ofercie Wykonawca wyceni koszt
miesięczny ryczałtowy odpadów ulegających biodegradacji i odpadów wielkogabarytowych oraz
przewiezienia ich do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Lubsku. Prosimy o doprecyzowanie
przedmiotu zamówienia, tj. pkt 3 w części I SIWZ i odpowiednio w części II i III SIWZ. Należy
zauważyć, że opis przedmiotu zamówienia uszczegółowiony w SIWZ nie pozwala na właściwe
określenie zakresu przyszłego świadczenia, w szczególności odebrania przez Wykonawcę
odpadów ulegających biodegradacji, które z uwagi na powyższą rozbieżność ma zostać objęte
ryczałtem. W szczególności nie podano szacunkowej ilości tych odpadów, jakie będą podlegały
odbiorowi w okresie realizacji Zamówienia, a mogą one ulec znacznemu zwiększeniu w stosunku
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do ilości podanej w szczegółowych danych charakteryzujących zamówienie w części III SIWZ
oraz znacznych kosztów ich zagospodarowania, tj. określonych pismem z dnia 29.09.2014r.
Przedłożonym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach.
Wnosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia, poprzez zmianę zapisów w SIWZ dot.
dookreślenia rodzajów odpadów za których zagospodarowanie koszty ponosić będzie Wykonawca
oraz przejęcia przez Gminę Lubsko kosztów odpadów ulegających biodegradacji.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający celem doprecyzowania zmodyfikował w Części I IDW SIWZ pkt 24.3 w
następujący sposób:
„ 3) Cena oferty nie obejmuje kosztu przyjęcia komunalnych odpadów zmieszanych i
pozostałości po segregacji przez Stację Przeładunkową Odpadów w Lubsku przy ul.
Złotej prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul.
Górnośląska 2, 68-200 Żary, stanowiących koszt Zamawiającego. W ofercie
Wykonawca wyceni koszt miesięczny ryczałtowy odpadów ulegających biodegradacji
i odpadów wielkogabarytowych oraz przewiezienia ich do Stacji Przeładunkowej
odpadów w Lubsku przy ul. Złotej prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o. ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary. Z zastrzeżeniem, że do czasu
wybudowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie –
Wykonawca wyceni koszt miesięczny ryczałtowy przyjęcia odpadów ulegających
biodegradacji przez instalację odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 oraz art. 20 ust 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Planowany termin
oddania do użytkowania ZZO Sp. z o.o. w Marszowie – jest marzec 2015 r.”
Pytanie nr 4:
Pkt 3 ppkt 12 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dot. zabudowy wielorodzinnej
części III SIWZ:
„Odpady zmieszane i ulegające biodegradacji nie mogą być odbierane od mieszkańców w piątki
oraz dniach bezpośrednio przed świętami i tzw. długimi weekendami”.
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje rezygnację z określonego powyżej zapisu
dot. odpadów zmieszanych. W miejscach, w których odpady odbierane są dwa razy w tygodniu
pojemniki te najintensywniej napełniane są w okresach weekendu. Zachodzi zatem zagrożenie, że
przy ostatnim odbiorze we czwartek, bądź przed dniami bezpośrednio przed świętami i tzw.
długimi weekendami będą one zapełnione już w niedzielę i brakiem miejsca w tych pojemnikach
dla osób korzystających w pojemników o poranku w poniedziałki.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający zmienia w SIWZ Części III pkt II.3.12) – harmonogram odbioru odpadów
– wykreślając słowa „odpady zmieszane”.
Pytanie nr 5:
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W pkt 4.3) SIWZ wskazano, że przedmiot zamówienia obejmuje „Odbierania,
dosortowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie u źródła i ich przekazanie do
Sortowni Odpadów Zmieszanych w Żarach przy ul. Żurawiej 32 prowadzonej przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Górnośląska 2, 62-200 Żary, do czasu
wybudowania ZZO w Marszowie." Prosimy o usunięcie zapisu o „dosortowaniu".
Przedmiotem postępowania jest odbiór o transport odpadów, a nie ich zagospodarowanie. W
przypadku nie usunięcia tego postanowienia prosimy o dokładne sprecyzowanie w jaki
sposób i gdzie ma się odbywać „dosortowanie".
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Tak jak w odpowiedzi do Pytania 2.
Pytanie nr 6:
W pkt 4.8) SIWZ wskazano, że przedmiot zamówienia obejmuje „Mycia i dezynfekcji
pojemników na zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji przy
budynkach wielorodzinnych". Prosimy o podanie częstotliwości mycia i dezynfekcji
pojemników.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Odpowiedź jest w SIWZ Część III Punkt II.7.17) – Wymagania dotyczące sposobu
odbierania odpadów.
Pytanie nr 6:
W pkt 24.3) SIWZ wskazano, że „W ofercie Wykonawca wyceni koszt miesięczny
ryczałtowy odpadów ulegających biodegradacji i odpadów wielkogabarytowych oraz
przewiezienia ich do Stacji Przeładunkowej odpadów w Lubsku przy ul. Złotej prowadzonej
przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary". Jak
należy rozumieć ww. postanowienie? Czy w szczególności oznacza ono, że wykonawca ma
uwzględnić w cenie koszt przyjęcia odpadów przez Stację Przeładunkową Odpadów w
Lubsku?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Tak jak w odpowiedzi do Pytania 3.
Pismo zatwierdził i zaakceptował:
Bogdan Bakalarz – Burmistrz Lubska

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne wraz ze
zmienioną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy
Prawo zamówień Publicznych.
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