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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 załączniku nr 3 do SWZ (nr RZP.271.39.2021) w pkt 19 ust. a i ust. b znajduję się zapis, że
worki powinny być półprzezroczyste, umożliwiający wizualną kontrole zawartości a zarazem
brązowe.
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu jak powinna wyglądać kontrola zawartości
worków z odpadem przez wykonawcę, jeśli worki mają być barwione.
Obecnie powszechnie stosowane na rynku worki nie dają możliwości wizualnej kontroli
zawartości bez rozwiązania worka.
Odp. 1 Zgodnie z Rozdziałem 6 §11 ust. 1 pkt.5 oraz § 12 ust. 4 pkt 3 Uchwały Nr
XXII/193/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki, worki powinny
być w kolorze brązowym oznaczonym napisem „Odpady zielone” – do zbierania odpadów
zielonych, przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.
Należy również zauważyć, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia to Wykonawca jest
zobowiązany do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku
w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni
roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania
Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela
nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację
fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie
wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia
ww. zdarzenia. Wykaz nieruchomości niesegregujących odpadów stanowić będzie
załącznik do protokołu odbioru prac. Złożenie wykazu nieruchomości niesegregujących
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odpadów jest równoznaczne z informacją, iż pozostali właściciele segregują odpady
komunalne ulegające biodegradacji.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.
Tomasz
Baran
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