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Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„ Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
„Proszę o wskazanie kodu odpadu który będzie powstawał przy wykonywaniu zadania”?
Odpowiedź nr 1
Jako podstawowy kod odpadów przy przedmiotowym zadaniu należy uwzględnić kod 20 Odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Zapytanie nr 2
„Kto będzie ponosił koszty utylizacji odpadów zebranych w ramach wykonywanego zadania”?
Odpowiedź nr 2
Wszelkie koszty utylizacji odpadów ponosić będzie Wykonawca.
Zapytanie nr 3
„Jeśli zamawiający wskaże że koszty utylizacji zostaną po stronie wykonawcy proszę o wskanie najbliszej
jednostki która posiada odpowiednie zewolenia na utylizacjie odpadów oraz w przypadku gdy jest to
podmiot gminy o ceny za utylizację 1 Mg odpadu”?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wskazuje konkretnego miejsca utylizacji odpadów oraz cen jednostkowych za ich
utylizację. Powyższe zadanie leży w gestii Wykonawcy.
Zapytanie nr 4
„W rozdziale 1 punkcie 4 podpunkt 4.1. akapit 2 gdzie mowa o kocesjach zwracamy się z prośbą
o sprecyzowanie ww. zapisu. Czy Zamawiającemu chodzi o wpis do: Rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli odpadów komunalnych ? Czy o zezwolenie na
transport odpadów? Czy inny dokument - jeśli tak to jakich pozwoelń / lub i zezwoleń ma zwierać lub
dotyczyć”.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na etapie procedury
przetargowej – składania ofert przetargowych nie wymaga od Wykonawcy wpisu do Rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz zezwolenia na transport odpadów, jednak
przy podpisaniu umowy należy przedstawić powyższą dokumentację.
Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości
uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 17 . 01 . 2013r.
do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi
dnia 17 . 01 . 2013r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

