IŚ.271.11.2017

Pionki, dn. 14. 06. 2017 r.

Do uczestników
postępowania przetargowego
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Pionki

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), w
wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:
1. W SIWZ określone zostały tylko rodzaje odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania, natomiast nie zostały podane kody odpadów. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o
kody odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923). Jest to ważne ze względu na nałożony przez Wykonawcę obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją usługi.
Odpowiedź: od 1.07.2017 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 19) ustala frakcje odpadów selektywnie zbieranych, gdzie nie określono kodów odpadów
wchodzących w skład poszczególnych frakcji. Jednak należy przyjąć, że poszczególne frakcje odpadów selektywnie zbieranych w przeważającej większości składają się z odpadów następujących kodów:
a) odpady komunalne zmieszane: 20 03 01, 15 01 06, 15 01 10*, 17 01 01 (drobny), 19 01 12,
b) szkło i opakowania szklane: 20 01 02, 15 01 07
c) papier i tektura: 20 01 01, 15 01 01, 15 01 09
d) tworzywa sztuczne, PET, folia, opakowanie metalowe: 20 01 39, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05,
20 01 40 (drobne metale),
e) odpady ulegające biodegradacji /odpady kuchenne oraz odpady zielone/: 20 01 08, 20 02 01.
Informacje o zebranych odpadach z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Pionki w 2016 roku zawiera plik „analiza 2016.pdf” na stronie:
http://bip.pionki.pl/strona-88-analiza_gospodarki_odpadami_komunalnymi.html
2. W SIWZ nie zostało wpisane, że z PSZOK mają być odbierane odpady budowlane, które to odpady przewidziane są do zbierania w PSZOK w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w
gminie, nie zostało również określone w jakim kontenerze maja być zbierane te odpady w PSZOK.
Prosimy o uzupełnienie informacji w tym zakresie oraz o informację czy w PSZOK mają być zbierane również materiały izolacyjne i papa.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje o rodzajach odpadów odbieranych z PSZOK - załącznik nr 3 SIWZ, p. 6 litera c:
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 1 kontener otwarty KP-7.
Materiały izolacyjne i papa nie można oddawać w PSZOK, gdy są to odpady pochodzące z dużych
remontów i prac budowlanych, np. wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynków miesz-

kalnych.
3. W pkt. 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w pkt 13.2. wpisano że do wyboru oferty
przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów oceny ofert. 2) Gwarancja i rękojmia
(przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 1 rok, 2 lata, 3 lata lub o 4 lata ponad minimalny
wymagany okres gwarancji i rękojmi) (40%) - maksymalnie 40 punktów.
Powyższe jest niezgodne z pkt. 13.4. Kryterium oceny ofert – częstotliwość odbioru szkła i opakowań
szklanych w zabudowie wielorodzinnej (40%).
Prosimy o wyjaśnienie powyzszych zapisów i modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: 13.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów
oceny ofert:
1) Cena oferty (60%) - maksymalnie 60 punktów
2) Kryterium oceny ofert – częstotliwość odbioru szkła i opakowań szklanych w zabudowie
wielorodzinnej (40%).
Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki
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