Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
odpowiada na zapytania dotyczące treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne z terenu gminy Dąbrowa Górnicza” w sposób jak niżej i w związku z odpowiedzią na
Pytanie nr 6 dokonuje zmiany SIWZ:
Pytanie nr 1

Rozdział I pkt 4 SIWZ – w przypisie pt.: UWAGA Zamawiający podaje: „Przyjmuje się, że spośród
wskazanych nieruchomości niezamieszkałych 4 stanowią bardzo duże przedsiębiorstwa, 15
stanowią duże przedsiębiorstwa”, podczas gdy na stronie 9 w pkt. 7 UWAG Zamawiający podaje
liczbę podmiotów według ewidencji GUS nie posługując się przytoczonymi powyżej określeniami.
Czy należy te definicje traktować zamiennie?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wskazuje iż 4 „bardzo duże przedsiębiorstwa” to zgodnie z bazą GUS podmioty
zatrudniające powyżej 1000 pracowników, natomiast 15 opisane jako „duże przedsiębiorstwa” to
zgodnie z bazą GUS podmioty zatrudniające od 250 do 999 pracowników.
Pytanie nr 2
Rozdział VIII pkt 3 – Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia możliwości technicznych
ustawienia kontenera na odpady zielone. Co w sytuacji kiedy Wykonawca stwierdzi brak
możliwości technicznych podstawienia kontenera? Czy Zamawiający poda inną lokalizację czy też
odbiór odpadów zostanie zrealizowany w inny sposób?
Odpowiedź nr 2
W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi brak możliwości technicznych podstawienia kontenera
Zamawiający wskaże inną lokalizację, którą Wykonawca będzie zobowiązany również sprawdzić
pod względem technicznych możliwości ustawienia kontenera.
Pytanie nr 3
Rozdział X – Zamawiający podaje rodzaje odpadów zbieranych w punktach GPZON i GCZO oraz
wskazuje obowiązek podstawienia kontenerów na rodzaje odpadów wymienionych
w punkcie 2 oraz 3. W jaki sposób (w jakim rodzaju kontenerów) będą gromadzone pozostałe
odpady?
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Odpowiedź nr 3
Zamawiający dysponuje odpowiednimi pojemnikami, beczkami i kontenerami do gromadzenia
pozostałych frakcji odpadów na każdym z GPZON i GCZO.
Pytanie nr 4
Rozdział XIV pkt 3 – jakiego środka transportu oczekuje Zamawiający? Czy wystarczający będzie
samochód dwuosobowy?
Odpowiedź nr 4
Zwyczajowo w kontrolach i objazdach ze strony Zamawiającego biorą udział 2 osoby, w związku
z powyższym Zamawiający wskazuje, iż środek transportu, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3
powinien być dostosowany do przewozu dwóch osób kontrolujących ze strony Zamawiającego.
Pytanie nr 5
Rozdział IV pkt 4 czy Zamawiający odstąpi od wymogu utrzymywania na bieżąco czystości w 300
miejscach, w których ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu pn.: „Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów na terenie Gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków” w związku z czym nie odstąpi
od wymogu utrzymania na bieżąco czystości w 300 miejscach.
Pytanie nr 6
Pkt 8.1.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie dysponowania pojazdami wymienionymi
w podpunktach a-f spełniającymi normę EURO 4? Obowiązek stosowania normy EURO 5 został
wprowadzony stosunkowo niedawno, stąd też upłynął niedługi okres czasu pozwalający na
dostosowanie sprzętu do wymogów tego standardu. Wobec powyższego wymóg postawiony przez
Zamawiającego wydaje się zbyt wygórowany.
Odpowiedź nr 6
W związku z pytaniem Zamawiający zmienia brzmienie warunku określonego w pkt. 8.1.3. SIWZ
( w ślad za zmianą warunku dokonuje także odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu) na
następujące:
„8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas
realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującym wyposażeniem zakładu
i urządzeniami technicznymi:
a) 10 sztuk samochodów ciężarowych typu śmieciarka o DMC nie większej niż 26t, w tym
co najmniej 4 szt. z możliwością odbioru kontenerów typu KP7,
b) 1 sztuka - samochód ciężarowy typu śmieciarko – myjka o DMC nie większej niż 26t, o
zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w
miejscu odbioru odpadów,
c) 1 sztuka - samochód ciężarowy typu śmieciarka małogabarytowa o DMC nie większej
niż 6,5 tony, przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 0,12m3, 0,24m3, 1,1m3
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znajdujących się na posesjach o utrudnionym dojeździe w tym o wąskich ograniczonych
krawężnikami i chodnikami dojazdach,
d) 2 sztuki - samochód ciężarowy z dźwignikiem bramowym (nośnik) o DMC nie większej
niż 19t przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami typu KP7,
e) 2 sztuki - samochód ciężarowy samowyładowczy z żurawiem HDS o DMC nie większej
niż 17t przystosowany do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki z pojemników typu
dzwon,
f) 1 sztuka - pojazd ciężarowy małogabarytowy o DMC 3,5t przystosowany do prac
interwencyjnych (np. sprzątanie gniazd z pojemnikami na surowce wtórne),
Minimum 9 pojazdów, spośród wymienionych w ppkt. od a) do f) winno spełniać normę
emisji spalin min. EURO 5.
Pojazdy służące do odbioru odpadów muszą być wyposażone w system monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację
tych danych; pojazdy wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie
terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy muszą być oznakowane w sposób trwały i
czytelny.
g) regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadkach, o
których mowa w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz art.
9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. 2012 poz. 391 z późn zm.) instalacją mechaniczno – biologicznego
przetwarzania o statusie zastępczej, znajdującymi się w II regionie gospodarki odpadami
komunalnymi zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego
2014 i zapewniającymi osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
uwzględniając najlepszą dostępną technikę i technologię, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz spełniającej
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie
mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.
U. z 24 września 2012r. poz. 1052).”

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
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