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Miedźno, dnia 20.11.2019r. 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
       Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
nr sprawy RR.271.2.17.2019 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Usługi związane 

z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu 
gminy Miedźno”  

 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 

W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ), zwanej dalej ustawą, 
zapytania od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień:  
 
Zapytania: 
 
1. We wzorze umowy są uwzględnione kary umowne gdzie § 12pkt 1 ppkt r że co najmniej raz na 

kwartał mycie i dezynfekcja pojemników /kontenerów gdzie ani w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia ani w Opisie przedmiotu zamówienia nie ma nic na temat mycia 
pojemników /kontenerów. Natomiast umowa na czas jaki ma zostać zawarta tj. grudzień 2019 
do marca 2020 – w tym okresie czyli zimowym nie odbywają się mycia pojemników gdyż przez 
złe warunki atmosferyczne pojazd który wykonuje usługę mycia i dezynfekcji może zostać 
uszkodzony. Pierwsze mycia jakie się wykonuje takim pojazdem tj. miesiąc kwiecień gdy już nie 
ma niesprzyjających warunków atmosferycznych. 
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu gdyż pozostawienie go Zamawiający będzie ponosił 
odpowiedzialność za koszty naprawy tegoż pojazdu. 

2. W OPZ roz. IV pkt 12 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do rejestru czasu pracy, czasu 
odbioru odpadów i załadunek i wyładunek – zatem pytamy co Zamawiający ma na myśli gdyż 
wyładunek odpadów odbywa się po załadowaniu całej śmieciarki a nie po załadowaniu każdej 
posesji. Wnosimy o sprecyzowanie tego zapisu lub jego zmianę , gdy po oddaniu odpadów do 
Instalacji jest na karcie data i godzina wyładunku i rodzaj odpadu jak  również gmina z której 
pochodzą odpady. Naszym zadaniem takie karty są wystarczające aby określić datę i godzinę 
wyładunku. 

3. W SIWZ rozdział 5 pkt 3.2 ppkt g licencja na oprogramowanie umożliwiająca gromadzenie i 
przetwarzanie danych o ilości odebranych odpadów komunalnych, celem sporządzenia 
sprawozdań – protokołów z wykonanej usługi – Jaki program ma na myśli Zamawiający gdyż 
większość firm które znamy pracuje na Exelu lub mają pakiet open office. Wnosimy o 
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sprecyzowanie tego zapisu 

4. Wnosimy o wyjaśnienie i zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia Dodatek nr 8 do SIWZ.   
Rozdział V Obowiązki wykonawcy w zakresie sprawozdawczości pkt 2 ppkt 1. Wykonawca 
przedkłada gminie comiesięczne sprawozdania (protokół z wykonanej usługi) w terminie 20 dni 
od dnia zakończenia danego miesiąca (…) Umowa nr … stanowiąca dodatek nr 9 do SIWZ § 8 
pkt 2. 

Wykonawca przekazuje raporty miesięczne  w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, którego raport dotyczy (…). 

5. Wnosimy o zmianę treści zapisu Opis Przedmiotu Zamówienia Dodatek nr 8 do SIWZ 

Rozdział IV Obowiązki wykonawcy w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania 
odebranych odpadów  pkt 3 utrzymanie pojemników/kontenerów w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, co najmniej raz na kwartał mycie i dezynfekcja 
pojemników prze Wykonawcę, będących jego właścicielem. 

W uwagi  iż umowa obowiązywać  będzie od miesiąca  grudnia do marca czyli w okresie 
zimowym mycie i dezynfekcja pojemników z uwagi na warunki atmosferyczne jest niemożliwa 
do wykonania. 

6. Ponadto wnosimy o wyjaśnienie i zmianę treści zapisu Opis Przedmiotu Zamówienia Dodatek nr 
8 do SIWZ Rozdział IV pkt 12  Wykonawca zobowiązany jest rejestrować czas pracy, tj. czas 
odbioru odpadów (załadunku, transportu oraz rozładunku), na stosownych dokumentach – tzw. 
kartach drogowych, wraz z podaniem dnia i godzin załadunku i rozładunku; na kartach 
drogowych należy odnotować datę i godzinę załadunku z każdej nieruchomości odrębnie. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie tego w formie elektronicznej, z tym że forma elektroniczna 
ma być dostępna dla Zamawiającego przez cały okres umowy. 

Wnosimy zapytanie czy wystarczającą formą wykonania usługi będzie wyposażenie pojazdów do 
odbierania odpadów system monitoringu bazującego  na systemie  pozycjonowania satelitarnego – 
GPS umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system 
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów? 

 
Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania:  
 

1. Zamawiający wykreśli  zapisy Opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy dot. 
obowiązku Wykonawca  mycia i dezynfekcji pojemników.  

2. Zamawiający zmodyfikuje zapis Opisu przedmiotu zamówienia dot. rejestrowania czasu 
pracy tj. czas odbioru odpadów (załadunku, transportu oraz rozładunku).  

3. Zamawiający nie narzuca konkretnego oprogramowania. Program musi umożliwić 
gromadzenie i przetwarzanie danych o ilości odebranych odpadów komunalnych. 

4. Zamawiający zmodyfikuje zapisy wzoru umowy poprzez wprowadzenie na przekazywanie 
raportów miesięcznych terminu 20  dni od dnia zakończenia danego miesiąca. 

5. Zamawiający wykreśli  zapisy Opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy dot. 
obowiązku Wykonawca  mycia i dezynfekcji pojemników.   
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6. Zamawiający zmodyfikuje zapis Opisu przedmiotu zamówienia dot. wyposażenia pojazdów 
do odbierania odpadów komunalnych w system monitoringu bazującego na systemie 
pozycjonowania satelitarnego – GPS. 

 

 
        W imieniu Zamawiającego 
        (-) Agnieszka Związek 
         Sekretarz Gminy 
 


