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Łomianki, 11 stycznia 2022 r.
RZP.271.39.2021
Wykonawcy
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
RZP.271.39.2021 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brukowej 2A w okresie od 1 stycznia
2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”
Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania
oraz wprowadza zmiany do SWZ.
1. W ogłoszeniu o zamówieniu, w nazwie przedmiotu zamówienia jak i w specyfikacji
warunków zamówienia znajduje się zapis w brzmieniu: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy
Łomianki oraz z terenu GPSZOK przy ul. Brukowej 2A w okresie od 1.01-31.12.2022 Numer
referencyjny: RZP.271.39.2021” wobec powyższego wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób
Wykonawca ma realizować usługę w miesiącu styczniu 2022 r. skoro otwarcie ofert nastąpi
dopiero w dniu 18 stycznia 2022 r. zaś w dziale VI SWZ – Termin wykonania zamówienia nosi
brzmienie” Okres realizacji zamówienia - od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”
natomiast Załączniku nr 3 do SWZ znajduje się informacja w brzmieniu „Okres realizacji
zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.”
W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie terminów związanych z przedmiotem
zamówienia.
Odp. 1 Zamawiający w celu wyłonienia podmiotu realizującego zadanie dotyczące odbioru
odpadów zielonych ulegających biodegradacji w roku 2022 r. utworzył zadanie WPF pod
nazwą .: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brukowej 2A w okresie od 1 stycznia 2022 roku
do 31 grudnia 2022 roku.” Nazwy zadania utworzonego w WPF na 2022 r. nie można było
zmienić. Termin wykonania zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż
od 1 lutego 2022 r.
2. W treści Opis przedmiotu zamówienia znajduje się zapis w brzmieniu: „II.1.4 ust. 1 pkt 1)
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”, który
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został powielony w dalszej części dokumentacji przetargowej, w związku z czym zwracamy
się z prośbą o wskazanie definicji materiałów odpadowych zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
Odp. 2 W opisie przedmiotu zamówienia popełniono omyłkę pisarską. Winno być
“osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
wykorzystania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na
potwierdzenie realizacji tego obowiązku Wykonawca sporządzi sprawozdanie i przekaże
Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W treści Opis przedmiotu zamówienia znajduje się zapis w brzmieniu: „II.1.4 ust. 1 pkt 2)
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na
składowiska zgodnie z wymogami wynikającymi z krajowego i wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami oraz rozporządzenia Ministra Środowiska”, który został powielony
w dalszej części dokumentacji przetargowej, w związku z tym zwracamy się z prośbą
o doprecyzowanie przez Zamawiającego na jakie rozporządzenia Ministra Środowiska się
powołuje w niniejszym Zamówieniu.
Odp. 3 Chodzi o Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych.
4. W związku z powieleniami treści znajdującymi się w Sekcji III.1.1) Opisu przedmiotu
zamówienia wnosimy o ich jednoznaczne doprecyzowanie przez Zamawiającego.
Odp. 4 OPZ nie posiada Sekcji III 1.1.
5. W związku ze wskazaniem przez Zamawiającego okresu obowiązywania zamówienia/umowy
ramowej w okresie 1 luty – 31 grudnia 2022 r. i terminem otwarcia ofert tj. 18 styczeń 2022
r. zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uwzględnił wszelkie terminy wynikające
z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Odp. 5 Zamawiający publikując postępowanie uwzględnił wszystkie terminy wynikające
z Ustawy prawo zamówień publicznych. Jeśli zawarcie umowy nie będzie możliwe z dniem
01.02.2022 r. nastąpi to niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury.
6. W treści Opis przedmiotu zamówienia III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
– Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji znajduje się zapis w brzmieniu: „b) Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował
urządzeniami: co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji na potrzeby niniejsze postępowania posiadającymi
system GPS oraz kamery, Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny
być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny
być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i
świadectwa dopuszczenia do ruchu.
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie
dysponował bazą magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60
km od granicy gminy Łomianki i na terenie, do którego posiada tytuł prawny” w tym zakresie
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powstaje w pierwszym rzędzie pytanie o cel takiego wymagania w postępowaniu mającym
dotyczyć tylko odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, które co do zasady winny trafić do dalszego przetworzenia w Instalacji
Komunalnej (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach). Ponadto nie jest to wymóg uwarunkowany udziałem w
postępowaniu zgodnie z zapisami działu VII ust. 2 SWZ. Jeżeli z jakichkolwiek względów,
wymóg ten miałby być wiążący dla Zamawiającego to niezbędne jest rozszerzenie kryteriów
formalnych w oparciu o Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Magazynowanie
odpadów związane z ich zbieraniem podlega szczegółowym wymogą ustawowym, które nie
rozdzielają zbierania względem tego czy jest to miejsce przetwarzania, czy magazynowania w
celach przeładunkowych. Ponadto uważamy, że wymóg dotyczący posiadania bazy
magazynowo transportowej przez Wykonawcę nie może warunkować udziału w przetargu,
ponieważ na rynku gospodarki odpadami działają podmioty, które realizują podobne
zamówienia publiczne na zasadzie odbioru i bezpośredniego dostarczenia odpadów do
Instalacji Komunalnej. Wprowadzenie takiego kryterium ogranicza konkurencyjność
podmiotów chcących przystąpić do złożenia oferty.
Uwzględniając powyższe poddajmy pod rozwagę zasadność tego wymagania i w pierwszej
kolejności wnosimy o wykreślenie tego wymogu (z uwagi na jego bezprzedmiotowość
w niniejszym postępowaniu), a w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku wnosimy
o szczegółowe wyjaśnienie zakresu tego wymogu.
Odp. 6 Wynika to z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
7. W treści SWZ – Opis przedmiotu zamówienia znajduje się zapis w brzmieniu: „Przedmiotem
zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji z terenu gminy Łomianki oraz Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy
ul. Brukowej 2A” co jest niezgodne z ogłoszeniem o zamówieniu, ponieważ przedmiotem
niniejszego ogłoszenia jest również odbiór choinek od mieszkańców. W związku z czym
wnosimy o wskazanie, czy odbiór choinek jest tożsamy co odbiór odpadów ulegających
biodegradacji i ma zostać uwzględniony w jednym harmonogramie odbioru odpadów i pod
jednym kodem tj. 20 02 01? A jeśli jest to część przedmiotu zamówienia to w jaki sposób
i w jakim okresie ma być realizowana?
Odp. 7 W związku z tym, że usługa nie będzie realizowana w miesiącu styczniu 2022 roku,
usługa odbioru i zagospodarowania poświątecznych choinek od właścicieli zamieszkałych
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki nie będzie realizowana.
8. W dziale IV. SWZ ust. 1 pkt 1. znajduje się zapis w brzmieniu: „osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania materiałów
odpadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na potwierdzenie realizacji tego
obowiązku Wykonawca sporządzi sprawozdanie i przekaże Zamawiającemu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa”. W związku z niejednoznacznym zapisem dotyczącym
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materiałów odpadowych (pytanie nr 2) czy według Zamawiającego wykonawca będzie
zobligowany do uzyskania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych wynikającego z art. 9g Ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odp. 8 Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.
9. W załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 7 tj. w tabeli Zamawiający wskazuje że w 2020 r. z terenu
gminy Łomianki czyli defacto z gospodarstw domowych odebrano 3.431,12 Mg odpadów
ulegających biodegradacji. Natomiast w pkt 11 załącznika nr 3 do SWZ wskazuje, że w okresie
umowy łączna ilość odpadów odebranych od mieszkańców i GPSZOK-u nie powinna
przekroczyć 3.765,00 Mg. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie
łącznej ilość odebranych odpadów od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, która
w okresie obowiązywania umowy według Zamawiającego wyniesie 3.200,00 Mg, przy czym
patrząc na pokazane przez Zamawiającego zestawienie za lata 2019 – 2020 widać tendencję
wzrostową dla wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych. Bez należytej
informacji niemożliwe jest oszacowanie przez Wykonawcę zakresu prac i kosztów
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji.
Odp. 9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
10. W treści Opis przedmiotu zamówienia III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
– Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji znajduje się zapis w brzmieniu: „b) Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował
urządzeniami: co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji na potrzeby niniejsze postępowania posiadającymi
system GPS oraz kamery, Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny
być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny
być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu” natomiast w załączniku nr 3 do SWZ w ust. 21 pkt 21
Zamawiający obliguje wykonawcę do dostosowania wielkości i rodzaju pojazdów do odbioru
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a tym samym żąda od Wykonawcy by
dysponował mniejszymi pojazdami. Wobec nieprecyzyjnych zapisów wnoszę o wskazanie
jakimi pojazdami ma być realizowana usługa odbioru i transportu odpadów ulegających
biodegradacji.
Odp. 10 Usługa odbioru odpadów winna być realizowana pojazdami spełniającymi
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Zamawiający dopuszcza stosowanie aut różnej wielkości dostosowanej do
infrastruktury drogowej – tj. wąskich dróg wewnętrznych.
11. Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej przedmiot zamówienia stanowi: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek
świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu GPSZOK” co świadczy o tym,
że wszystkie odpady ulegające biodegradacji będą kwalifikowane w kodzie 20 02 01 zgodnie
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z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
Dlatego też zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie na jakiej podstawie prawnej
Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych, o których
mowa w ust. 9 załącznika nr 3 do SWZ, jeżeli nie zostały one uwzględnione w niniejszym
zamówieniu.
Odp.11 Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 7.
12. W załączniku nr 3 do SWZ - ust.14 pkt 3 znajduje się zapis na podstawie, którego Wykonawca
jest zobowiązany do ważenia - odrębnie dla każdej frakcji - odebranych odpadów z GPSZOK,
związku z czym wnosimy o doprecyzowanie jakie rodzaje frakcji odbieranych odpadów
przewiduje Zamawiający.
Odp. 12 W załączniku nr 3 do SWZ – ust. 14 pkt 3 winno być:
do obowiązków Wykonawcy będzie należało ważenie odebranych odpadów z GPSZOK
w punkcie wagowym zlokalizowanym na terenie GPSZOK.
13. W załączniku nr 3 do SWZ w ust.14 pkt 2 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do
wyposażenia GPSZOK-u w pojemniki/kontenery tym samym zostawiając tą decyzję w gestii
Wykonawcy. Przy czym w dalszej części dokumentacji załącznika nr 3 do SWZ ust.14 pkt 20
wymaga 2 kontenerów o pojemności co najmniej 21m3. W związku z powyższym wnosimy
o doprecyzowanie co do wyposażenia GPSZOK-u.
Odp. 13 W punkcie 20 opisu przedmiotu zamówienia zostało doprecyzowane, iż na GPSZOK
winny być 2 kontenery pojemności co najmniej 21 m3 na odbiór odpadów.
14. W związku z tym, że Zamawiający wymaga by usługa odbioru odpadów ulegających
biodegradacji była realizowana mniejszymi pojazdami (pytanie 10) to zakładając, że jest to
kryterium jednoznaczne to w jaki sposób Zamawiający przewiduje odbiór i transport
odpadów zbieranych w kontenerach o pojemności 21m3 w GPSZOK-u?
Odp. 14 Odbiór i transport kontenerów z GPSZOK ma zapewnić Wykonawca.
15. Z uwagi na fakt, że w dokumentacji przetargowej brak jest informacji o sposobach
zagospodarowania odebranych odpadów ulegających biodegradacji czy Zamawiający
wymaga wskazania Instalacji Komunalnej, do której będą przekazywane odpady o kodzie
20 02 01 wraz z przedłożeniem stosownych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami,
bądź stosownych umów?
Odp. 15 Zamawiający doprecyzowuje dokumentację przetargową o zapis: „ Wykonawca
zobowiązany jest o udzielenie informacji o sposobach zagospodarowania odebranych
odpadów ulegających biodegradacji i wymaga wskazania Instalacji Komunalnej, do której
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będą przekazywane odpady o kodzie 20 02 01 wraz z przedłożeniem stosownych decyzji
w zakresie gospodarowania odpadami, bądź stosownych umów. Odpady muszą być
zagospodarowane w procesie R3.”
16. W załączniku nr 3 do SIWZ ust. 21 pkt. 3 Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania
umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu „Harmonogramu” a następnie
dostarczy go do mieszkańców w formie papierowej przed rozpoczęciem realizacji umowy,
wobec czego wnosimy o podanie przez Zamawiającego, w jakim czasie Zamawiający będzie
przekazywał dane niezbędne do sporządzania i aktualizacji harmonogramów oraz
zatwierdzał harmonogramy.
Odp. 16 Dane do sporządzenia harmonogramu zostaną przekazane Wykonawcy drogą
elektroniczną w dniu podpisania umowy. Zatwierdzenia harmonogramów również
odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zatwierdzenie w ciągu 2 dni roboczych.
17. W załączniku nr 3 do SWZ jak i w projekcie umowy wykonawczej Zamawiający zobowiązuje
Wykonawcę do prowadzenia ewidencji ilościowej odebranych bioodpadów zielonych od
mieszkańców jak i zarówno z GPSZOK-u. Zgodnie z art. 71a ust. 1 ustawy o odpadach kartę
przekazania odpadów komunalnych (KPOK) tworzy podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów i jest to
obowiązek Wykonawcy. W przypadku kiedy odpady komunalne są przekazywane z np.:
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), powinny one zostać
zaewidencjonowane z wykorzystaniem karty przekazania odpadów (KPO) przez posiadacza
odpadów, w tym wypadku przez Urząd Miasta, który jest prowadzącym punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie czy
Wykonawca ma również prowadzić ilościową ewidencję odpadów pochodzących z GPSZOKu, pomimo braku ustawowego uprawnienia?
Odp. 17 Ewidencję odpadów należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach.
18. W załączniku nr 3 do SWZ ust. 21 pkt.6 znajduje się zapis w brzmieniu: „Zamawiający
przekaże Wykonawcy zestawienie właścicieli nieruchomości, którzy posiadają ulgę z tytułu
kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym (…)” Wobec czego wnosimy
o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma zweryfikować, czy odpady znajdujące się przed
nieruchomością objętą ulgą należą do jej właściciela a nie zostały np. podrzucone?
Odp. 18 Z nieruchomości, z której właściciel nieruchomości oświadczył, że kompostuje
bioodpady w kompostowniku przydomowym, przedmiotowe odpady nie są odbierane.
Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę obowiązku prowadzenia postępowania
wyjaśniającego.
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19. Wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jakie obowiązki w zakresie odbioru odpadów
będzie miał Wykonawca realizujący zamówienie publiczne w przypadku, gdy dojazd do danej
nieruchomości będzie możliwy tylko po drodze nieposiadającej statusu drogi publicznej.
Czy Wykonawca będzie uprawniony do wjazdu pojazdami na teren drogi prywatnej, a jeśli
tak, to na jakich zasadach.
Odp. 19 Na wszystkich drogach ogólnodostępnych, ale nieposiadających statusu drogi
publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., rozdz. 1
art. 1, przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zarówno
pod drogi publiczne jak i drogi wewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne, Wykonawca będzie
miał obowiązki wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
20. W związku z tym, że ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczy gospodarowania
odpadami to czy Zamawiający dopuszcza do udziału w przetargu podmioty bądź osoby
fizyczne, które dopuściły się przestępstw przeciwko środowisku? A jeśli nie to na jakiej
zasadzie będzie prowadził weryfikację podmiotów, które złożyły oferty.
Odp. 20 Podstawy wykluczenia z postępowania zostały określone w Rozdziale VIII SWZ.
21. W przypadku doprecyzowania któregokolwiek z naszych pytań wnosimy o uzgodnienie treści
we wszystkich dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/555700
Odp. 21 Zamawiający dokonując odpowiedzi na zadane pytania dokona ujednolicenia
dokumentacji we wszystkich dokumentach.
Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.
Tomasz
Baran
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