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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenieGminy Jaktorów.

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania oraz zawarcia umowy, informuję że wniesiono pytanie dotyczące ww. postępowania.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z punktem 6 podpunkt ] OPZ, Zamawiający jest w trakcie wyposażenia nieruchomości
zamieszkałych w nowe pojemniki dostosowując wielkość pojemnika do ilości osób zamieszkujących
nieruchomość.

Czyją własność stanowić będą przekazywane mieszkańcom pojemniki? Czy Wykonawca będzie
zobowiązany do odbierania odpadów z pojemnika lub worka mieszkańca?

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Gmina zakupiła dla nieruchomości zamieszkałych pojemniki na odpady zmieszane. Pojemniki
dostosowane są do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, np. przy segregacji odpadów
pojemnik l201 od 1 do 3 osób. Pojemniki stanowią Własność gminy — przekazywane są właścicielom
nieruchomości w użyczenie na czas nieokreślony. Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania
odpadów z pojemnika mieszkańca, jeśli mieszkaniec nie będzie posiadał pojemnika z gminy, bądź z
worka mieszkańca, jeśli odpady nie będą mieściły się w pojemniku.

Pytanie nr 5:
Zgodnie z punktem 6 podpunkt 5 OPZ, odbiór zbieranego selektywnie papieru i tektury odbywa się
jeden raz na osiem tygodni.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zbierania ww. frakcji odpadu co 4 tygodnie?

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaktorów nr XLVl/344/2017 z dnia 20 listopada 2017
roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i OPZ określa częstotliwość
odbierania frakcji papieru i tektury co osiem tygodni. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń jeśli
Wykonawca będzie odbierał frakcje papieru i tektury co cztery tygodnie.

Pytanie nr 6:
Zamawiający w warunku — edukacja ekologiczna zobowiązuje wykonawcę do przygotowania w
ramach działań edukacyjnych dwóch artykułów na stronę internetową gminy o do biuletynu ., Wieści
z Gminy”

Czy Wykonawca będzie zobowiązany ponieść jakieś koszty związane z zamieszczeniem artykułów na
stronie internetowej i w biuletynie „ Wieści z Gminy”?



Odpowiedź na pytanie 6:
Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z zamieszczeniem artykułów na stronie
internetowej i w biuletynie "Wieści z Gminy".

Zamawiaiacv przedłuża termin składania ofert do dnia 27.11.2018 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2018 r. o godz. 10.15
Niniejsze odpowiedzi na zapytania do SIWZ stanowią iej integralną część.
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