
 

 

 

ZPM.271.16.2017        Mielec dnia 12.10.2017r. 

 

      Uczestnicy postepowania przetargowego 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów 

zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 

2019 roku. 

 

        W odpowiedzi na zapytania z dnia 27 września 2017 roku Gmina Mielec udziela 

następujących odpowiedzi : 

 

Ad.1) Zamawiający zmienia zapis pkt.19  SIWZ (Informacje ogólne), który otrzymuje brzmienie:  

 Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich  osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zadania określonego w niniejszej SIWZ tj: 

1) osoby do koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia,                                        

w szczególności nadzór nad właściwą realizacją usługi  

2) osoby do obsługi bieżącej zadania: operatorzy, kierowcy, ładowacze  

Ilość osób zaangażowanych do realizacji zadania musi być dostosowana do ilości wymaganego 

sprzętu. 

Ad.2) Zamawiający nie ma obowiązku enumeratywnego wymienienia wymagań dot. bazy ponieważ 

zostało to określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz .U. z 2013 r. poz.122), do którego należy się stosować. 

Ad.3) Zamawiający pozostawia zapis dotyczący dysponowania aparatem fotograficznym. 

Ad.4) Zapisy w poprawionej wersji umowy zamieszczonej na BIP-ie UG. 

Ad.5) Zamawiający potwierdza że warunek dotyczy odbierania odpadów komunalnych                                    

z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 2 500MG/rok dotyczy jednej usługi zrealizowanej w ramach 

jednej umowy. 

Ad.6) Zamawiający potwierdza, że odległość 60 km od granic gminy do bazy magazynowo 

transportowej należy mierzyć po drogach publicznych. 



Ad.7) Zamawiający ma obowiązek stałego używania pojazdów zadeklarowanych w ofercie. 

Zamawiający wprowadza zapis dot. kar umownych za nieprzestrzeganie tego  wymogu do wzoru 

umowy zamieszczonej na BIP-ie UG. 

Ad.8) Zamawiający nie posiada zgody właścicieli/współwłaścicieli jedynie ustne przyzwolenie wjazdu 

pojazdu do odbioru odpadów komunalnych Informujemy, że wykonawca odbierający odpady ma się 

poruszać po drogach prywatnych,. 

Ad.9) W związku z wymogiem dysponowania przez Wykonawcę samochodem ciężarowym o 

ładowności min. 3,5 tony przystosowanym do odbioru odpadów wielogabarytowych Zamawiający 

informuje że drogi publiczne i drogi w zarządzie Gminy posiadają nośność pozwalająca na poruszanie 

się pojazdów o DMC  8ton. Natomiast Zamawiający nie poosiada wiedzy dotyczącej nośności dróg 

dojazdowych wewnętrznych prywatnych. 

Ad.10) Zamawiający informuje że  Wykonawca  ma obowiązek odbierać odpady z działalności 

rolniczej ( w szczególności opony do pojazdów rolniczych).Za nieodebranie takich odpadów 

Zamawiający  będzie naliczał kary umowne. 

Ad.11) Zamawiający nie przewiduje żadnej rekompensaty dla Wykonawcy za zniszczone pojemniki 

nie z winy Wykonawcy. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty musi skalkulować koszt 

ewentualnych uszkodzeń lub kradzieży pojemników w oparciu o lata poprzednie. 

Ad.12) Zamawiający określił w SIWZ orientacyjną ilość worków i na tym stanowisku pozostaje. 

Ad.13) Zamawiający nie wprowadza wymogu dysponowania przez Wykonawcę pojazdem typu 

,,hakowiec”KP-7 

Ad.14) Zamawiający w Dz. II pkt.7 załącznika nr 1 do SIWZ wykreśla słowo ,,około’’ 

Ad.15) Zamawiający koryguje Załączniku Nr.1 do SIWZ pkt. III 3.1 który otrzymuje brzmienie: 

1) Pierwszy harmonogram obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. Drugi harmonogram  obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 

31.12.2019 r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie do                      

15 stycznia 2019 r. 

Zamawiający koryguje Załączniku Nr.1 do SIWZ pkt. III 3.2 który otrzymuje brzmienie: 

2) Harmonogram z uwzględnieniem wszystkich odpadów komunalnych (również odpadów 

wielkogabarytowych) będzie obowiązywać do końca każdego roku, na który został ustalony. W 

przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę 

terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące 

poinformowanie Zamawiającego. 

Ad.16) Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych także w soboty. 

Ad.17) Zapisy w poprawionej wersji umowy zamieszczonej na BIP-ie UG. 

Ad.18) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powiadamiania Zamawiającego przez Wykonawcę o 

fakcie nie udostępnienia pojemnika/worka z godz.9.0 na godz. 11.00 

Ad.19) Zamawiający w przypadku gdy w skład konsorcjum składającego ofertę w przetargu wejdzie 

instalacja regionalna konieczne jest posiadanie odrębnej umowy z instalacją .Zamawiający przewiduje 



przedłożenie takiej umowy przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. 

Ad.20) Zamawiający potwierdza że w przypadku niedopełnienia obowiązku segregowania odpadów 

wywóz nastąpi w najbliższym terminie wyznaczonym zgodnie z harmonogramem odpadów 

zmieszanych. 

Ad.21) Zapisy w poprawionej wersji umowy zamieszczonej na BIP-ie UG. 

Ad.22) Pomieszczenia socjalne na terenie bazy magazynowo – transportowej muszą spełniać warunki 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009.104.868) 

Ad.23) To Wykonawca deklaruje, że pracownicy w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia 

będą zatrudnieni na podstawie umowę o pracę lub będą to pracownicy delegowani. Pracownik 

delegowany to pracownik wykonujący pracę u innego pracodawcy na podstawie trójstronnego 

porozumienia przez określony czas i za jego zgodą. 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu; Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 66,a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 

 

           Wójt Gminy Mielec 

          /-/     Józef Piątek 

 

 

 

 


