IZ.271.14.2015
Lubsko, dnia 20 listopada 2015 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
Gmina 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:
W pkt 9 ppkt 1 3) a) Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: co najmniej 10 osób na stanowiskach robotniczych oraz co
najmniej 8 osób na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami
(potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów),
tj. kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C.
Prosimy o informację, czy powyższe oznacza, że Wykonawca ma dysponować łącznie 10
osobami na stanowisku robotniczym, w tym 8 osobami posiadającymi w/w kwalifikacje.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Wykonawca ma dysponować 10 osobami na stanowisku robotniczym i 8 osobami
posiadającymi w/w kwalifikacje.
Pytanie nr 2:
Żądane przez Zamawiającego informacje w Zał. nr 4b nie są powiązane z opisem sposobu
dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonym w pkt 9.1.3.a) IDW (informacje
odnoszące się do znajomości języka, obecnego pracodawcy, obecnie zajmowanego
stanowiska, ilości lat na tym stanowisku). Dane te nie służą do potwierdzenia wymaganych
w SIWZ kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, w szczególności bez
znaczenia w tym ujęciu pozostaje obecne zatrudnienie osób dedykowanych do wykonania
zamówienia, to bowiem w ogóle nie przesądza o zdolności tych osób do wykonania
zamówienia. Prosimy o usunięcie tego załącznika, względnie o jego stosowną modyfikację
zgodną z opisem z IDW i par. 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Strona 1 z 11

Załącznik Nr 4b jest tylko wzorem, w który proszę o wpisanie tylko tych informacji,
które potwierdzą wymagane w SIWZ w pkt 9.1.3a) IDW wymagania.
Pytanie nr 3:
Zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich samochodów specjalistycznych, którymi
posługuje się Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia w kamery rejestrujące
jakość wykonywanych usług na terenie gminy Lubsko.
Prosimy o potwierdzenie, że warunek ten należy spełnić na etapie wykonywania umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Wykonawca zgodnie z pkt. 9.1.3)b) IDW SIWZ ma przedstawić na etapie składania
ofert wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Pytanie nr 4:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać m.in. na zdolnościach finansowych i
ekonomicznych innych podmiotów. Tymczasem w pkt 9.4. SIWZ Zamawiający dopuścił
poleganie na zasobach innych podmiotów, w tym finansowych, ale z wyłączeniem „zdolności
ekonomicznych" (owych zdolności Zamawiający w przywołanym punkcie SIWZ nie
wymienia). Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w świetle warunku udziału w
postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4) lit. b (wskaźnik bieżącej płynności finansowej większy
bądź równy 1,2), który przecież odnosi się do sytuacji ekonomicznej wykonawcy. Prosimy o
wyjaśnienie tej niezgodności SIWZ z przepisami Pzp i zmianę zapisu SIWZ, aby był zgodny
z przepisami Pzp.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
W przetargach realizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
nadrzędne są przepisy tej ustawy i brak literalnego zapisu z ustawy pzp w SIWZ nie
wyklucza, że Wykonawca nie może zastosować przepisu art 26 ust 2b Pzp.
Pytanie nr 5:
Prosimy o informację, w jaki sposób należy złożyć wadium w formie gwarancji bankowej.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Wadium należy złożyć zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 6:
Zaznaczając, że przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów prosimy o
informację, za które frakcje odpadów koszty zagospodarowania ponosi Wykonawca, a które
stanowią koszt Zamawiającego.
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Prosimy o udzielenie informacji, na jakiej podstawie Zamawiający wskazuje miejsce
zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, tym bardziej, że koszty zagospodarowania
tych odpadów ponosi Wykonawca. Podobnie jak w przypadku frakcji zbieranych selektywnie,
z których dochód za przyjęcie ich przez ZZO Sp. z o.o. w Marszowie jest dochodem
Wykonawcy.
Prosimy o jasną informację, dokąd mają trafiać poszczególne odpady:
a - zmieszane odpady komunalne i pozostałości po segregacji,
b - odpady ulegające biodegradacji i odpady wielkogabarytowe
c- pozostałe odpady selektywnie zebrane u źródła
d - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
W pkt 24.3 SIWZ mowa jest częściowo o stacji przeładunkowej, o której już się mówi w pkt
I.4), 5), 6) OPZ. Prosimy o ujednolicenie informacji, aby była zgodna z WPGO.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zgodnie z zapisami w SIWZ - kosztem Zamawiającego jest koszt przyjęcia zmieszanych
odpadów komunalnych i pozostałości po segregacji selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68200 Żary, a pozostałe to koszty Wykonawcy.
Odpady, które będą zbierane w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia mają być
wywożone do Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul. Złotej w Lubsku prowadzonej
przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 62-200 Żary,
zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego.

Pytanie nr 7:

W pkt 32.6.e) SIWZ) - zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia mu umowy
zawartej z RIPOK na przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji. Na jakiej podstawie? Obowiązek wożenia do
RIPOK dot. odpadów zmieszanych i zielonych, a te ostatnie zgodnie z SIWZ nie są objęte
przetargiem.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Obowiązek wożenia do RIPOK dotyczy odpadów zielonych oraz innych odpadów
ulegających biodegradacji selektywnie zebranych, zgodnie z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego. Dlatego też wymagania w SIWZ
są zgodne z tym planem.
Pytanie nr 8:
Zgodnie z pkt 32.6.f) SIWZ, par. 15 umowy - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na
własny koszt umowy ubezpieczeniowej.
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga zawarcia dodatkowej umowy obejmującej
wyłącznie ten kontrakt, czy może Zamawiający ma na myśli Polisę OC prowadzenia
działalności gospodarczej.
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Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający wymaga ubezpieczenia zgodnie z pkt 32.6.f) SIWZ i jeśli polisa OC, którą
posiada Wykonawca spełnia te wymagania, to wymaganie będzie spełnione.
Pytanie nr 9:
Zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, cenę oferty stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia za cały okres trwania umowy. W związku
z tym prosimy o podanie szacunkowych mas odpadów przewidzianych do odbioru i
transportu z podziałem na poszczególne odpady. Prosimy także o podanie granic ryzyka
związanego ze zwiększeniem się/zmniejszeniem ilości odpadów.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Szacunkowe masy odpadów przewidzianych do odbioru i transportu są zawarte w
Części III – Opis przedmiotu zamówienia – str. 78 SIWZ.
Pytanie nr 10:
Zgodnie z pkt 1 ppkt 9 OPZ Wykonawca ma wyposażyć obsługiwane nieruchomości
jednorodzinne w worki do selektywnego zbierania odpadów, które będą dostarczane
właścicielom nieruchomości podczas wykonywania odbioru odpadów w ilości „worek za
worek" lub według zapotrzebowania ilościowego,
Koszt zakupu i dostarczenia worków mieszkańcom powinien zostać ujęty w cenie ryczałtowej
brutto określonej w złożonej ofercie. Prosimy o wskazanie przewidywanej liczby
poszczególnych rodzajów worków, jaką Zamawiający ma udostępnić na cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Wykonawca ma oszacować ilość worków na podstawie ilości posesji objętych selektywną
zbiórką odpadów w domkach jednorodzinnych i częstotliwości zbierania odpadów,
zgodnie z załącznikiem nr 9, 12 i 13 do SIWZ.
Pytanie nr 11:
W pkt 1 ppkt b) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby
worki do selektywnej zbiórki odpadów - niebieskie i żółte miały co najmniej 50 mikronów. Z
doświadczenia Wykonawcy wynika, że worki o grubości 30 mikronów są wystarczające do
zbiórki odpadów dla których są przeznaczone. Wobec powyższego, czy Zamawiający
dopuszcza zastąpienie worków niebieskich i żółtych workami o grubości 30 mikronów?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 12:
Prosimy o podanie liczby nieruchomości z których odbierane maja być odpady z podziałem
na nieruchomości jednorodzinne i wielorodzinne.
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Odpowiedź na pytanie nr 12:
Załącznik nr 12 do SIWZ zawiera wykaz nieruchomości, z którego wynika, które
nieruchomości są wielorodzinne lub jednorodzinne. Natomiast załącznik nr 9 do SIWZ
zawiera wykaz dla zwiększonej częstotliwości dla budynków wielorodzinnych.
Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem świadczenia
usługi.
Pytanie nr 13:
Ze względu na zróżnicowane częstotliwości odbiorów odpadów w zabudowie wielorodzinnej
i jednorodzinnej wnosimy o udostępnienie aktualnego wykazu rodzaju i wielkości
pojemników, jakie znajdują się przy nieruchomościach jednorodzinnych i wielorodzinnych, z
których obecnie odbierane są odpady. Informacje te są niezbędne do prawidłowego
wyliczenia czasu pracy obsługi nieruchomości.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Pojemniki są własnością właścicieli nieruchomości, które dobierają je zgodnie z
regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Lubsko. Jednocześnie
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem świadczenia usługi.
Pytanie nr 14:
W pkt II OPZ - zarówno w pkt 1c) dot. zabudowy jednorodzinnej, jak w i w pkt 2d) dot.
zabudowy wielorodzinnej mowa jest o szacunkowych ilościach dot. odbioru ok. 50 ton
rocznie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Czy powyższe należy rozumieć, iż Zamawiający szacuje, że masa odpadów odebranych z
zabudowy jednorodzinnej wyniesie 50 Mg jak i osobno dla zabudowy wielorodzinnej
wyniesie drugie 50 Mg?
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Należy to tak rozumieć.
Pytanie nr 15:
Zgodnie z pkt 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca ma przygotować
harmonogram w formie „Kalendarza - harmonogramu" w ilości 5000 sztuk zrobiony osobno
dla terenów miejskich i wiejskich.
Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma przygotować łącznie 5000 sztuk harmonogramów
dla całej Gminy, czy po 5000 sztuk dla terenów miejskich i osobno po 5000 sztuk dla terenów
wiejskich?
W jakim terminie harmonogram ma zostać dostarczony dla mieszkańców?
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Razem to 5000 sztuk.

Pytanie nr 16:
4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
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1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lubsko
z nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych, zagrodowych oraz wielorodzinnych), w
tym:
a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów pozostałych po segregacji
odpadów selektywnie zbieranych
Pytanie : Co należy rozumieć przez wskazany zapis: „odbieranie odpadów pozostałych
po segregacji odpadów selektywnie zbieranych"? Proszę o dokładne wyjaśnienie tego
zapisu?
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Odpady te, to są odpady pozostałe po segregacji, nie zbierane w sposób selektywny.
Pytanie nr 17:

3) Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych zbieranych i odebranych selektywnie
u źródła do Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul. Złotej w Lubsku prowadzonej przez
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 62-200 Żary.
Pytanie : Czy usługi odbioru i transportu odpadów obejmują także zbieranych
odpadów? Proszę o dokładne wyjaśnienie tego zapisu?
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Tak, usługa objęta niniejszym zamówieniem, obejmuje także zbieranie.
Pytanie nr 18:
4) Odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych tzw. „wystawki".
Pytanie : Jakie dokładnie odpady z rodzaju wielkogabarytowych będą odbierane, proszę
o doprecyzowanie? Jeśli będą wystawione takie odpady jak zużyte: opony, akumulatory
samochodowe, świetlówki, opakowania po tuszu lub atramencie (pochodzące z drukarek
lub kserokopiarek), czy także mają być odebrane?
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które
ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach
na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele,
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i
sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny,
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe,
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
Pojęcie sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostało zdefiniowane w ustawie o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, sprzęt
elektroniczny i elektryczny oznacza urządzenie, którego prawidłowe działanie jest
uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych
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oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól
elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym
nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu przemiennego oraz 1 500 V dla prądu stałego,
zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ww ustawy.

Pytanie nr 19:
7) Mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne (lub pojemników na
odpady pozostałe po segregacji) i odpady ulegające biodegradacji przy budynkach
wielorodzinnych
Pytanie : Z jaką częstotliwością należy myć pojemniki oraz je dezynfekować?
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zgodnie z punktem 18) str. 84 SIWZ Część III – Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 20:

8) Dostarczania zainteresowanym osobom odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów
komunalnych w formie ich dzierżawy lub sprzedaży, na podstawie odrębnej umowy
dzierżawy /sprzedaży zawartej z tymi osobami. Usługa ta będzie świadczona pod warunkiem
gdy właściciel nieruchomości będzie zainteresowany.
Pytanie : Jaką ilość pojemników z uwzględnieniem ich pojemności Wykonawca będzie
musiał dysponować, aby dostarczyć je zainteresowanym osobom?
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zgodnie z zapotrzebowaniem
nieruchomości.

złożonym

przez

zainteresowanych

właścicieli

Pytanie nr 21:
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą
spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności - w tym uprawnienia
do występowania w obrocie prawnym oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania
przetargowego na podstawie art. 24 u.p.z.p. Za spełniającego niniejszy warunek uznani będą
Wykonawcy, którzy przedłożą:
a. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia
13 września 1996r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami) o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach,
Pytanie: jak należy rozumieć zapis „aktualny" wpis do rejestru działalności
regulowanej? Jakie kody i nazwy odpadów mają być zawarte we wpisie do rejestru, aby
w pełni spełnić ten warunek?
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Odpowiedź na pytanie nr 21:
Aktualny wpis to taki, który obejmuje wszystkie nazwy i kody odpadów objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia.
Pytanie nr 22:
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
b) Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniony będzie ich łączny potencjał techniczny):
a. przedstawi wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, to jest minimum:
a) realizacja usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych:
- samochód specjalistyczny wyposażony w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników
lub urządzenie przenośne przeznaczone do tych czynności - min. 1 samochód lub 1
urządzenie
Pytanie: Jak należy rozumieć sformułowanie „samochód specjalistyczny"? Proszę o
precyzyjne wyjaśnienie tego zapisu? Jakim dokumentem należy się okazać,
aby spełnić ten warunek? Jakim dokumentem należy się okazać w przypadku
urządzenia przenośnego do mycia i dezynfekcji pojemników?
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Samochód specjalistyczny to przystosowany do transportu i odbioru odpadów.
Wykonawca składa wypełniony Załącznik Nr 6, zgodnie z pkt. 9.1.3)b) SIWZ IDW.

Pytanie nr 23:
c) realizacja usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- samochód specjalistyczny - samochód ciężarowy o pojemności załadunkowej min. 6,5m3,
do zbiórki odpadów wielkogabarytowych umożliwiający bezpieczny ich załadunek - min.1
samochód
Pytanie: Jak należy rozumieć w tym przypadku sformułowanie „samochód
specjalistyczny"? Proszę o precyzyjne wyjaśnienie tego zapisu? Jakim dokumentem
należy się okazać, aby spełnić ten warunek?
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Samochód specjalistyczny to przystosowany do transportu i odbioru odpadów.
Wykonawca składa wypełniony Załącznik Nr 6, zgodnie z pkt. 9.1.3)b) SIWZ IDW.

Pytanie nr 24:
e) Dla każdego samochodu specjalistycznego, którym posługuje się Wykonawca przy
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realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca musi posiadać wypis z licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W przypadku realizacji usługi
odbioru /wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się posiadanie wypisu z zaświadczenia o
wykonywanie przewozów na potrzeby własne.
Pytanie: Czy Wykonawca musi posiadać wypis z licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy lub wypis z zaświadczenia o wykonywanie przewozów na
potrzeby własne na wszystkie samochody (9 pojazdów) w dniu składania oferty cenowej,
czy w dniu zawarcia umowy, a może w dniu 01.01.2016r.?
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Wykonawca na dzień składania ofert ma przedstawić informację o podstawie
dysponowania tym zasobami.

Pytanie nr 25:
f) Zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich samochodów specjalistycznych, którymi
posługuje się Wykonawca podczas realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, w systemy
GPS monitujące ruch pojazdu oraz kamery rejestrujące jakość wykonywanych usług na
terenie gminy Lubsko.
Pytanie : Czy Wykonawca musi posiadać systemy GPS monitujące ruch pojazdu z
wymaganym zakresem oraz kamery rejestrujące jakość wykonywanych usług na terenie
gminy Lubsko w dniu składania oferty cenowej, czy w dniu zawarcia umowy, czy w dniu
01.01.2016r.? Jakie parametry techniczne mają spełniać kamery rejestrujące jakość
wykonywanych usług? Gdzie w pojeździe mają być zamontowane kamery? Jakie
dokładnie czynności mają rejestrować kamery?
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Wykonawca na dzień składania ofert ma przedstawić informację o podstawie
dysponowania tym zasobami.
Parametry niezbędne do rejestracji i możliwości oceny jakości wykonywanych usług.
Zamontowane w miejscu umożliwiającym monitoring ruchu pojazdu oraz jakości
wykonywanych usług.

Pytanie nr 26:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna
Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku):
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b) posiadał w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych wskaźnik bieżącej płynności
finansowej większej bądź równy 1,2. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca musi dołączyć do oferty sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności -za okres nie dłuższy niż
ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Pytanie: Jak należy rozumieć zapis „Wykonawca musi dołączyć do oferty sprawozdanie
finansowe albo jego części"? Jakie części sprawozdania finansowego ma dołączyć
Wykonawca do oferty?
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane – (Dz. U. z 2013, poz. 231),
Pytanie nr 27:
Część III. Opis przedmiotu zamówienia I.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot

zamówienia obejmuje:
1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lubsko
z nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych, zagrodowych oraz wielorodzinnych), w
tym:
c) zebranie wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu ustawienia pojemników, w
promieniu lm od pojemników,
Pytanie: W jakiej formie zgromadzone odpady w promieniu lm od pojemników
Wykonawca ma odbierać? Czy Wykonawca każdorazowo ma także sprzątać w
promieniu lm od pojemników, jeśli śmieci będą znajdowały się wokół pojemników?
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Wykonawca ma za zadanie zebranie wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu
ustawienia pojemników, w promieniu 1m od pojemnika.
Pytanie nr 28:
6) Cena za odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji i odpadów
wielkogabarytowych obejmuje ceny przyjęcia tych odpadów przez Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary. W ofercie Wykonawca wyceni koszt
miesięczny ryczałtowy przyjęcia odpadów wielkogabarytowych i odpadów ulegających
biodegradacji przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200
Żary.
Pytanie: Czy Wykonawca wyceniając koszt miesięczny ryczałtowy przyjęcia odpadów
wielkogabarytowych i odpadów ulegających biodegradacji przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów ma uwzględnić ten koszt w cenie oferty za realizację
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całości niniejszego zamówienia, czy ma wykazać wyceniony koszt odrębnie, jeśli tak to
gdzie ma ten koszt wpisać?
Odpowiedź na pytanie nr 28:
W ofercie Wykonawca ma wpisać cenę za realizację całości niniejszego zamówienia.
Pytanie nr 29:

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
5. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie
Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych i pozostałości po segregacji:
a) 601
b) 1101
c) 1201
d) 240
e) 11001
f) Kontenery od 25001 do 100001
Pytanie: Jaką ilość pojemników przewidzianych do odbioru odpadów stanowią
pojemniki 601 i 1101? Jakie kontenery z podziałem na ilość i ich objętość stanowią
kontenery od 25001 do 100001?
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Pojemniki stanowią własność właścicieli nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany
do zapoznania się z terenem świadczenia usługi.

Pismo zatwierdziła i zaakceptowała:
Iwona Poszwa – Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
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