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WYJASNIENIA I  ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyc.zy   post.ępowania  o  udzielepie  zamówienia  publicznego   prowadzonego  w   trybie
prze5argu. nie_ograniczonego  na  podstawie  art.132  ustawy  z  dnia  11   września  2Ó19  r.   P;awo
za_mśyień p.ubliczpych. ,(Dz.  y.  z 202Z  r.  poz.1710,1812,1933) , zwanej dalej  ,,ustawą Pzp''  -pn.
Odpierqni.e   _gdpadów     komunalnych     z     terenu     Nliasta     SłJpska-z     nie;uciiomóści

zamieszkałych" .

Zamawiający,   dziatając  na  podstawie  art.   135  ust.   6  ustawy  Pzp  udostępnia  się  treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pvtanie nr 1 :
Czy  Wykonawca  może  ograniczyć  się  do  ztożenia  w  sekcji  a  w  części   lv  Kryteria  kwalifikacji
formularza   JEDZ   ogólnego   oświadczenia   o   spetnieniu   wszystkich   kryteriów   kwalifikacji   w
postępowaniu?    Ogólne    oświadczenie    sktadane    przez    Wykonawcę    o    spetnieniu    wszystkich
wymaganych   kryteriów   kwalifikacji   spetnia   wymogi   oświadczenia   wykonawcy   o   wstępnym
potwierdzeniu spetniania warunków udziatu w postępowaniu,  o którym  mowa w art.125  ust.1  i
2 ustawy Pzp.

OdDowiedź:
Zamawiający   nie   wyraża   zgody   na   ztożenie   ogólnego   oświadczenia   o   spetnieniu   wszystkich
kryteriów kwalifikacji w postępowaniu w formularzu JEDZ.

Pvtanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający wraz z ofertą wymaga ztożenia Zatącznika nr 7 do SWZ
dot.   przestanek  wykluczenia  z  art.   5k  Rozporządzenia  Rady  (UE)  833/2014  oraz  art.   7  ust.   1
ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.   o  szczególnych  rozwi.ązaniach  w  zakresie  przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz stużących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OdDowiedź:
Zamawiający wraz z ofertą wymaga ztożenia Zatącznika nr 7 do SWZ dot.  przestanek wykluczenia
z art.  5k Rozporządzenia  Rady  (UE)  833/2014 oraz art.  7 ust.1  ustawy z dnia  13  kwietnia 2022  r.
o  szczególnych  rozwiązanfach  w  zakresie  przeciwdziatania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz
stużących ochronie bezpieczeństwa narodowego.



Pvtanie nr 3:
Zamawiający zapisat w Zatączniku  Nr 1  do SWZ w opisie  przedmiotu zamówienia  pkt.  1  ust.  1  pkt
1.  ,,Wykonawca jest zobowiązany do odbioru:
1 ) każdej ilości odpadów zmieszanych zebranych w pojemnikach lub workach w zabudowie  (...)"
Zgodnie   z   ust.4   §   6   Regulaminu   utrzymania   czystości   i   porządku   a   terenie   Miasta   Stupska
(Uchwata  Nr  XXIX/468/21   Rady  Miejskiej  w  Stupsku)  zbieranie  niesegregowanych  (zmieszanych)
odpadów komunalnych następuje w pojemnikach o których mowa w ust.1  pkt3.
Co Zamawiający miat na myśli,  iż odpady zmieszane mogą być zbierane w workach?

OdDowiedź:
Zbieranie  odpadów  zmieszanych  w  workach  jest  dopuszczalne  zgodnie  z  zapisem  §  6  ust.   9
Uchwaty   nr   XXIX/468/21    Rady   Miejskiej   w   Stupsku   z   dnia   31    marca   2021    roku   w   sprawie
regulaminu   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   Miasta   Stupska,   zgodnie   z   którym
do     zbierania     okresowo     zwiększonej     ilości     niesegregowanych     (zmieszanych)     odpadów
komunalnych       na       terenach       nieruchomości       zabudowanych       budynkami       mieszkalnymi
jednorodzinnymi,  oprócz pojemników,  mogą być używane worki.

Pvtanie nr 4:
Zamawiający zapisat w Zatączniku Nr 1  do SWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt.  11  ust.  1  pkt
3.  ,,Wykonawca dostarczy mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej  co najmniej  (dostosowanie do
potrzeb)  po  jednym  pojemniku  na  bioodpady  o  pojemności   3601  lub   11001,   w  terminie  do  2
stycznia 2023  roku. "
Prosimy  o  wykreślenie  zapisu  -pojemności  11001  pojemników  przeznaczonych  na  bioodpady.  Z
doświadczenia    pojemniki    o    takiej    wi.elkości    są   wypetnione    odpadami    przekraczającymi
dopuszczalną  masę  przedmiotów  przenoszonych  przez  pracownika  -  dot.   bhp  przy  ręcznych
pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysitkiem fizycznym.

OdDowiedź:
Ręczne prace   transportowe w przypadku pojemników z odpadami  dotyczą czynności związanych
z   pchaniem    lub   ciągnięciem    pojemników   o    pojemności    1100    1.    W    przypadku    budynków
wielorodzinnych    wyposażenie    miejsca    gromadzenia    odpadów    w    pojemniki     1100    1    jest
uzasadnione   ze   względu    na   ilość    powstających    tam    odpadów.    Niemniej,    dopuszcza   się
wprowadzenie   krotności   pojemników   o   pojemności   360   1,   tak   by   zapewnić   kubaturę   okoto
1100   1   dla   danej    lokalizacji.    Powyższy   zapis   nie   nakazuje   wykorzystywanie   pojemników
o pojemności   11001,  a jedynie dopuszcza możliwość ich wykorzystania.

Pvtanie nr 5:
Zamawiający  zapisat  w  Zatączniku  Nr  1   do  SWZ  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  pkt.  Vl  ust.
10  ,,Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  oznakowanych  pojemników  do  selektywnej
zbiórki odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. "
Co  Zamawiający  miat  na  myśli  w  stanie  sanitarnym  i   porządkowym  ?  Co  w  przypadku,   gdy
większość   pojemników   nie   są   wtasnością   wykonawcy,    tylko   wtaściciela   nieruchomości    np.
zabudowa   jednorodzinna   lub   pojemniki   wtasnościowe   Wspólnot   Mieszkaniowych.   Prosimy   o
doprecyzowanie zapisu.

OdDowiedź:
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i  porządkowym dotyczy przede wszystkim okresu,
w  którym  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  mycia  i   dezynfekcji  wszystkich
pojemników   przeznaczonych   do   gromadzenia   odpadów   komunalnych   wytwarzanych   przez
mieszkańców    (również    tych    niebędących    wtasnością   Wykonawcy).    Zatem    jako    należyte
utrzymanie rozumieć należy:
-przestrzeganie terminów mycia i dezynfekcji,



-ustawianie pojemników w wiatach [ub miejscach gromadzenia odpadów w sposób      estetyczny
i  umożliwiający  identyfikacje  przeznaczenia  pojemnika  do  gromadzenia  odpowiedniej  frakcji
odpadów,
-   blokowanie   kótek   hamulcem,    aby   pojemniki   w   wyniku   silnych   podmuchów   wiatru   nie

przemieszczaty się samoczynnie,
-pozostawianie pojemników z zamkniętymi  klapami,

-dokumentowanie fotograficzne uszkodzeń mechanicznych pojemników celem powiadomienia

jego wtaściciela o konieczności  naprawy lub wymiany.

Pvtanie nr 6:
Zamawiający zapisat w Zatączniku  Nr  1  do SWZ w opisie  przedmiotu zamówi.enia  pkt.  V ust.1  ,,
(..)   Za   stację   selektywnego   zbierania   odpadów   komunalnych   uznaje   się   3    pojemniki    o
pojemościach co najmniej:  3601 na szkto,11001 na papier i tekturę,11001 na metale,  tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriatowe (...)"
Czym  wedtug  Zamawiającego  jest  stacja  selektywnego  zbierania  odpadów,   kto  może  z  niej
korzystać i  na jakich zasadach?

OdDowiedź:
Stacje  selektywnego  zbierania  odpadów  to  tzw.  pub`iczne  stacje  selektywnej  zbiórki  odpadów,
którę.  są      usytuowane      w      przestrzeni      publicznej      Miasta      Stupska,      znajdują      się
w  mie]scach  ogólnodostępnych  i  stanowią system  wspomagający  selektywną zbiórkę  odpadów
komunalnych następujących frakcji:  metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriatowe,
papier   oraz   szkto.    Są   one   przeznaczone   dla   wtaścicieli   nieruchomości   objętych   miejskim
systemem zbiórki odpadów,  tj.  nieruchomości zamieszkatych  (gtównie zabudowa wielorodzinna).

Pvtanie nr 7:
Zamawiający  zapisat  w  Zatączniku  Nr  1  do  SWZ  w  opisie  przedmiotu  zamówT.enia  pkt.  Vl  ust.  5
ppkt   i)   i   j)    „Harmonogram    powinien    (..)   Wykonawca   zapewni   odbiór   odpadów   w   dniu
poprzedzającym  lub  w  dniu  następnym  po  dniu  ustawowo  wolnym  od  pracy,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu  z  Zamawiającym"  -  w  ustaleniach  osobno  dla  zabudowy  jednorodzinnej,  a  innych
dla  zabudowy  wielorodzinnej.  Jednocześnie  ppkt  j)  ,,(..)  zapewnić  dodatkowy  odbiór  odpadów
komunalnych    z    terenu(...)    w    przeddzień    okresów    świątecznych,     jak    również    po    ich
zakończeniu(...)" wyklucza zapis w ppk i).
Prosimy,    aby    Zamawiający    precyzyjnie    wskazat    zasadę    sporządzania    harmonogramów   w
przeddzień  i  dzień  po  ustawowo  wolnym  od  pracy  -  osobno  dla  zabudowy  jednorodzinnej  oraz
osobno dla zabudowy wielorodzinnej.

OdDowiedź:
W    Zatączniku    Nr    1     do    SWZ    w    opisie    przedmiotu    zamówienia    dz.    Vl    ust.    2    pkt    5
ppkt  i)  i  j)  nie  wykluczają się.  Warunki  określone  w  ppkt  i)  dotyczą dni  ustawowo  wolnych  od
pracy -  np.  w styczniu 2023  roku   dzień wolny od  pracy -  6 stycznia  -  przypada w piątek,  zatem
odbiór              odpadów              w              tym              dniu              nie              będzie              realizowany.
W  związku  z  powyższym   harmonogram  odbioru  danej   frakcji   powinien   uwzględniać  dzień   5
stycznia  -  czwartek  lub  7  stycznia  -  sobotę,  gdyż  są to  dni,  w  których  realizowana  jest  ustuga
odbioru odpadów lub innym terminie uzgodnionym z Zamawi.ającym.

Natomiast   zapisy   dz.   Vl   ust.   2   pkt   5   ppkt   j)   dotyczą  okresów   świątecznych,   w   których
z  uwagi  na     częstsze  przebywanie  mieszkańców  w  miejscu  zamieszkania,   intensywne  prace
po,rządkowe  i  przygotowania  świąteczne  generowana  jest większa  ilość  odpadów.  Zatem  należy
wowczas uwzględnić dodatkowy odbiór odpadów (gtównie dla zabudowy wielorodzi.nnej).



Pvtanie nr 8:
W opisie przedmiotu zamówienia  rozdz.  VI  Obowiązki  Wykonawcy pkt 3  ppkt.  20 oraz § 4 ust.18
umowy uwzględnione są tylko pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych a co z selektywnymi ?

OdDowiedź:
Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  rozdz.  Vl  Obowiązki  Wykonawcy  pkt  3  ppkt.  20
oraz Umowy § 4 ust.  18 zmienia zapis wprowadzając poniższą treść:

„...  zobowiązuje    się      do      zapewnienia      mieszkańcom,      od      których    zobowiązany    jest
odbierać   odpady,  wynajęcia  albo zakupu  oznakowanych  pojemników do  zbierania  komunalnych
odpadów  zmieszanych  oraz  frakcji  selektywnej  szkta  i  bioodpadów  w  ilości     niezbędnej     dla
wtaściwego     zbierania   odpadów     z     danej      nieruchomości.   Pojemniki   muszą        odpowiadać
wymaganiom  określonym     w     uchwale     Rady     Miejskiej   w   Stupsku    Nr xxIX/468/21  z dnia  31
marca 2021  r.  w sprawie  regulaminu  utrzymania czystości  i  porządku  na terenie Miasta  Stupska,
zmienionej  uchwatą Nr XLIX/718/22 z dnia 28 września 2022  r.  Cena za wynajem,  jak i   sprzedaż
pojemnika musi   być dostosowana do realiów rynkowych"

Pvtanie nr 9:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu ust.  23 w §4 projektu umowy zatącznik nr 4 do SWZ.

OdDowiedź:
Powyższy  zapis   dotyczy   sytuacji,   w   których   nastąpi   stwierdzenie,   iż   odebrane   odpady   nie
pochodzą    z    nieruchomości     zamieszkatych    zlokalizowanych     na    terenie    Miasta    Stupska.
W  przypadkach  stwierdzenia  takich  sytuacji,  to  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  finansową
za  ich  zagospodarowanie,   niezależnie  od  dodatkowo  natożonych  kar  wynikających  z  zapisów
Umowy.

Pvtanie nr  10:
W §  14 umowy  ust.1  pkt  15  (kary  umowne)  mowa jest o akacjach  edukacyjnych  a odestanie do
podejmowania   dziatań   celem   osiągniecia   poziomów   przygotowania   do   ponownego   użycia   i
recyklingu odpadów komunalnych  (§4 pkt 20).
Prosimy o skorygowanie zapisów.

OdDowiedź:
Powinno być:

15) w wysokości  10.000,00 zt (dziesięć tysięcy ztotych) w każdym przypadku nie przeprowadzenia
akcji  promocyjnej określonej w § 4 pkt 21  Umowy.

Pvtanie nr  11 :
W §  14 umowy ust.1  pkt  17  (kary umowne)  mowa jest o osobach  niezatrudnionych  na umowę o
pracę a odestanie do akcji edukacyjnych  (§4 pkt 21 ).
Prosimy o skorygowanie zapisów.

OdDowiedź:
Powinno być:

17) za powierzenie wykonywania  ustug określonych w §4  pkt 22  Umowy osobom  niezatrudnionym
na umowę o pracę w wysokości  300,00 zt (trzysta ztotych) za każdy stwierdzony przypadek.

Pvtanie nr  12:
Zamawiający   w   Formularzu   ofertowym   (zatącznik   nr  2   do   SWZ)   wskazat   27   pozycji,   które
określają „kod i rodzaj odebranych odpadów komunalnych".



W paragrafie 7 wzoru  umowy  (wynagrodzenie)  Zamawiający  podaje 24 pozycje,  które określają
kod i rodzaj odebranych odpadów komunalnych".

Ponadto wskazujemy,  że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Klimatu z dnia 2 stycznia 2020  r.  w
sprawie  katalogu odpadów  (Dz.U  2020 poz.  10) i  Rozporządzeniem Ministra  Klimatu i  Środowi.ska
z dnia  10  maja  2021  r.  w sprawie  sposobu  selektywnego zbierania  wybranych  frakcji  odpadów  -
„odpady frakcji  metali,  tworzywa sztuczne i  opakowań wielomateriatowych" zbierane w żóttym
pojemniku  lub  worku  należy  klasyfikować  jako  odpad  o  kodzie  15  0106,  tj.  zmieszane  odpady
opakowaniowe a nie  15 0102.
Mając na względzie powyższe,  prosimy o ujednoli.cenie zapisów i usunięcie poz.  2.

OdDowi.edź:
Ujednolicona  tabela  zawierająca  kody  odpadów  określone  i  wskazane  w  paragrafie  7  wzoru
Umowy i   Opisie przedmiotu zamówienia  (Zatącznik nr 1  SWZ):

Lp.
Kod odebranychodpadówkomunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Jednostkamiary(M8)

Kwotanettow złzajednąMgOdpadu

StawkaVAT

1 15  0101 Opakowania z papieru i tektury

2 15  0102 Opakowania z tworzyw sztucznych

3 15  0106 Zmieszane odpady opakowaniowe

4 15  0107 Opakowania ze szkta

5 15  0110*
Opakowania zawierające pozostatości substancjiniebezpiecznych

6 150111*
Opakowania z metali,  wtącznie z pustymi pojemnikami•,
cisnjeniowymi

7 16  0103 Zużyte opony

8 17 0101 Gruz betonow

9 17 0102 Gruz ceglany

10 17 0107 Zmieszane odpady betonu,  cegty,  ceramiki

11 1 7 09 04 Zmieszane odpady z budowy,  remontów f demontażu inne
niż wymienione w  17 09 01,17 09 02 i  17 09 03

12 20 01   10 Odzież

13 20  0111 Tekstylia

14 20  0113* Rozpuszczalniki

15 20  0121* Lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć

16 20 01  23* Urządzenia zawierające freony

17 20 01  28 Farby,  tusze,  farby drukarskie,  kleje inne niż
wymienione w 20 01  27

18 20 01  34 Baterie

19 20 01  35* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny



20 20 01  36 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

21 20 01  32 Leki  i  chemikalia

22 20 01  40 Metale

23 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

24 20 03 01 Niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne

25 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

26 20 01  99

lnne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
(w tym odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstatych w gospodarstwie domowym w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i  prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi,  w szczególności igiet i strzykawek

27
lnne odpadyniebezpieczne Oleje silnikowe,  smarowe

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  odpady  o  kodzie  15  0102  winny  być  uwzględnione  w
tabelach.

Pvtanie nr 13:
Opis  przedmiotu  zamówienia  (zatącznik  nr  1  do  SWZ),  Vl.  Obowiązki  wykonawcy  pkt  3  ppkt  14
lit.  b).
Prosimy o zmianę ww.  zapisu w sposób następujący:
b)   odbierania   odpadów   z   miejsc   ich   gromadzenia,   zgodnie   z   obowiązującym   regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stupska;

OdDowiedź:
Zapis nie podlega zmianie.

Pvtanie nr 14:
Wzór umowy (zatącznik nr 4 do SWZ),  paragraf 4,  pkt  13,  lit.  b).
Prosimy o zmianę ww.  zapisu w sposób następujący:
b)   odbierania   odpadów   z   miejsc   ich   gromadzenia,   zgodnie   z   obowiązującym   regulaminem
utrzymania czystości i  porządku na terenie Miasta Stupska;

OdDowiedź:
Zapis nie podlega zmianie.

Pvtanie nr  15:
Zatącznik Nr 1  do SWZ,  Opis przedmiotu zamówienia
V.  ZORGANIZOWANIE W  UZGODNIENIU  Z  ZAMAWIAJĄCYM NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA:
1.  Stacji selektywnego zbierania odpadów -co najmniej  100.
Stacje  selektywnego  zbierania  odpadów  ztożone  będą z  pojemników  na  odpady  następujących
frakcji:

stację

i tektura,

i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriatowe.
selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się 3 pojemniki o pojemnościach



co  najmniej:  3601  na  szkto,11001  na  papier i  tekturę,11001  na  metale,  tworzywa  sztuczne  i
opakowania   wielomateriatowe.   Pojemniki   winny   być   opisane   nazwą  zbieranej   frakcji   oraz
utrzymane  w  kolorystyce  zgodnej  z  Rozporządzeniem  Ministra  Klimatu  i  Środowiska  w  sprawie
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  Miejsce lokalizacji  oraz ewentualna
zmiana  tego   miejsca  w  stosunku   do  każdej   stacji   selektywnego  zbierania  odpadów   będzi.e
wyTagata  zgody  Zamawiającego.   Odbiór  odpadów  ze  stacji  selektywnego  zbierania  odpadów
winien  odbywać  się  z  częstotliwością  umożliwiającą  bieżące  i   nieprzerwane  funkcjonowanie
każdej   z   tych   stacji,   w   szczególności   zapobiegając   przepetnieniu   pojemników,   jednak   nie
rzadziej  niż raz w tygodniu.
Prosimy o dopisanie wykazu jako Zatącznik Nr 3 do OPZ.

OdDowiedź:
Zatącznik zostanie sporządzony po podpisaniu Umowy.

Pvtanie nr  16:
Punktów zbierania baterii  - co najmniej  30.
Dopuszcza  się  zl?.kalizowanie   pojemników  na   baten.e  w  budynkach   użyteczności   publicznej.
Miejsce  lokalizac]i  oraz  ewentualna  zmiana  tego  miejsca  w  stosunku  do  każdego  pojemnika
będzie  wymagata  zgody  Zamawiającego.   Odbiór  odpadów  z  punktów  zbierania  baten.i  winien
odbywać się z częstotliwością umożliwiającą bieżące i  nieprzerwane funkcjonowanie  każdego z
tych  punktów,  w szczególności  zapobiegając  przepetnieniu  pojemników,  jednak  nie  rzadziej  niż
raz na 3 miesiące.
Prosimy o dopisanie wykazu jako Zatącznik Nr 4 do OPZ.

OdDowiedź:
Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia i zorganizowania punktów zbierania baterii i leków
oraz dostarczenfe wykazów lokalizacji miejsc zbiórki  Zamawiającemu po podpisaniu Umowy.

Pvtanie nr  17:
Punkty zbierania przeterminowanych leków -co najmniej  30.
Dopuszcz.ą   się   zlokalizowanie   pojemników   na   przeterminowane   leki   w   aptekach.   Miejsce
lokalizac]i   oraz  ewentualna  zmiana  tego  miejsca  w  stosunku  do  każdego  pojemnika  będzie
wymagata   zgody   Zamawiającego.   Odbiór  odpadów  z   punktów   zbierania   przeterminowanych
leków    winien    odbywać    się    z    częstotliwością    umożliwiającą    bieżące    i     nieprzerwane
funkcjonowanie    każdego    z    tych    punktów,    w    szczególności    zapobiegając    przepetnieniu
pojemników, jednak nie rzadziej  niż raz na 3 miesiące.
Prosimy o dopisanie wykazu jako Zatącznik Nr 5 do OPZ.

OdDowiedź:
Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia i zorganizowania punktów zbierania baterii i leków
oraz dostarczenie wykazów lokalizacji miejsc zbiórki Zamawiającemu po podpisaniu Umowy.

Pvtanie nr  18:
Zamawiający zapisat w zatączniku Nr 1  do SWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt.  V ust.1  -Za
stację zbierania odpadów  komunalnych  uznaje się  3  pojemniki  o  pojemnościach:  360  1  na szkto,
1100    1    na    papier    i     tekturę,     1100    1    na    metale,     tworzywa    sztuczne    i    opakowania
wielomateriatowe(....)
Czy   pojemniki   we   wskazanych   pojemnościach   muszą  być   pojemnikami   przystosowanymi   do
opróżniania w systemie grzebieniowym?
Jeśli  mają to  być  pojemniki  do opróżniania w systemie  grzebieniowym  pojazdem  bezpylnym,  to
w jakim terminie należy wyposażyć wszystkie stacje w tego typu pojemniki.



OdDowiedź:
W   celu    realizacji    obowiązku    utrzymania   czystości    i    porządku    na   terenie   nieruchomości
zlokalizowanych     na     terenie     Miasta     Stupska     należy     stosować     pojemniki     wynikające
z   zapisów   §    6    ust.1    pkt    3    Uchwaty    nr   XXIX/468/21    Rady   Miejskiej    w   Stupsku   z   dnia
31   marca  2021   roku  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Miasta
Stupska.      Powyższy     zapis     jednoznacznie     definiuje     rodzaj     stosowanych     mechanizmów
zatadowczych.

Ponadto,  Zamawiający informuje,  iż dziatając na podstawie art.137 ust 1  i  ust.  2 ustawy
Pzp    dokonuje    zmiany    treści    Specyfikacji    Warunków    Zamówienia    zwanej    dalej     ,,SWZ"
i przedmiotową zmianę udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

Zmianie ulega Zatącznik Nr 1  do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia oraz Zatącznik Nr 4 -
Projekt  umowy  -  w zakresie wskazanym  w odpowiedziach  na  pytania Wykonawcy.  Zamawiający
udostępnia na stronie prowadzonego postępowania nowo obowiązujące zatączniki.

Wykonawcy  sporządzając  oferty  winni  uwzględnić  wprowadzone  zmiany  do  treści  SWZ
oraz odpowiedzi  na pytania.
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