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Kobvlrica, 07.06.2019 r.
ZAMAIITIATACY:
Gmina Kobylnica
ul. Gt6wna 20

76-251 Kobylnica
NIP: 839 t7 19 997

tel.: 59 842-90-70 do 71

frx 59 842-90-72

Wykonawcy ubiegallcy
sig o udzielenie zam6wienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
MODYFIKACJA SIWZ

w posttpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, ktrirego watto66 szacunkowa przekr^cz^
kwoty okre6lone w przepisach wydanvch na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw)'Prawo zam6wied
publicznych, realizowanvm q/ trybie przetargu nieograniczonego bez mo2liwo6ci skladania ofert
cz96ciowych dot. odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych od wla6cicieli
nieruchomo6ci zamieszkal,vch na terenie Gminy Kobvlnica w roku 2020 opublikowanego
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europeiskiei nr 2019 /S 097-235223 w dniu 21.05.2019 roku.

Gmina Kobl'lnica, iako Zamawiai4cy w przedmiotowl,m przetargu, dzialaj4c na podstawie art. 38

ust. 1 i 2 ustawl' dnia 29 strcznia 200,1 r. Prawo zamtiwiei publicznych, zwanej dalej ,,ustaw4 PZP",
ti zlo2oao nastqpuj4ce pytania dotycz4ce tre(ci specyFrkacji istotnych warunk6w zam6wienia (SI\{Z),
kt6re wraz z odpowicdziami zamieszczono poni2ei.

Pytanie 1

W zwi4zku z rym, 2e $konawca jest s4a6cicielem Regionalnej Instalacji do Przetwarzaoia Odpad6w

Komunalnych EIPO$, czy dla spelnienia wamnku okre(lonego w pkt 5.1.2 ppkt 1) lit. d) SI\\Z
Zamawiaj4g dopu6ci o(wiadczenie \\i'konawcl' o posiadaniu RIPOK-a ?

Odpowiedi 1

Zarnawraj4c'y informuje, 2e dla spelnienia wamnku okre6lonego v'pkt 5.1.2 pPkt 1) lit. d) SIWZ

dopuszcza o6rviadczenie Wykonawcy o posiadaniu Regionalnej Instalacii Przetwarzania Odpad6w

Komunalnych.

W zwi4zku z powyiszym Zarr'awiaj76y zmienia tre36 ogloszenia o zam6v,ieniu oraz pkt 5.1.2 ppk 1 tit- d

i pkt 6.12.1 ppkt 4 SIWZ, kt6re ptzf mujq brzmienie:

,,aktaalr7 unoa€f rnoat \ Rryiorsln4 lutalaq4 do Pqehraqdttid Odpadiw Konurult1ch (R'IPOK) d/a Regona

Pdlnorno - Zathodtiego Voyadd6wa Ponorkiego ru Ptfinzaatie odebrdryvh od ulaiicieli nien4rhznaJii

4ankqkajth odpadtiw konuulnych ora< po<ortdloii i rtat)d a odpadiw konmalrych (W przJpadku gdy
Wykonawca jest wlaicicielem RIPOK, Zamawiai7cy dopuszcza zlotenie Przez Wykonawc€

oiwiadczenia o posiadaniu RIPOK). "

I
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Pvtanie 2

Prosimy o modyfikacjq zapisu w $ 2 ust. 3 pkt 3.8 ppkt 2) zdanie pierwsze proiektu umowy w nast€pui{cy

spos6b:

,,Wykonawca przesyla do Zamawiai4cego Raport (&og4 elektroniczn4 oruz Poczta) w terminie do 7 dni

od zako6czenia miesi4ca, kt6rego dotyczy, a Zamatial+c1 w terminie do 7 dni akceptuie Raport lub

zglasza uvag1. Zaakceptowany przez Zamawiaj4cego Raport jest podstaw4 do wystawieoia faktury za

u1'konan4 uslugg".

Odpowiedi 2

T,amav.iai4c'; informuje, 2e zmieota zapis pkt 3.3 ppkt 3.3.8 SIVZ i S 2 ust. 3 pkt 3.8 ppkt 2 proiekn-r

umowr, stanowi4cego Zal4cznik Nr 7 do SI\\'2, kt6re przrjmuj4 btzmienic:

n2) Wykonawca przesyla do Zamawiaj4cego RaPofi (drogQ elektroniczn4 lub pocztd w temrinie
do 7 doi od zakoiczenia miesi4ca, ktitego dotyczy' a Zamawiajqcy w tenninie do 7 dni
akcepruje Rapon lub zgtasza uwagi. Zaakceptowany przez Zamawiai7cego Rapon iest
podstawq do wystawienia faktury za wykonanq uslugg. Rapon powinien zawietzt
n as tgpui4ce inform acie o:

a) iloici odebranych odpad6w, potwietdzone wydrukami wagrtwymi,

b) rodzaju usunigtych odpad6w (zgodnie z ptzyigymi kategoiami odpad6w wg
przepistiw tozpotzqdzenia Mioista Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 t. w sptawie
katalogu odpad<iw,

c) sposobie oraz miejscu odz.vsku lub unieszkodliwienia odpad<iw,

d) braku moiliwoici dokonania odbioru lub zagospodarowania odpad6w, ze

wskazaniem okolicznoici zdarzenia,
e) niesprawnoici kairegokolwiek urz4dzei sluiqcych do odbioru i zagospodarowania

odpad<iw,

l) adresach nieruchomoici, oa ktirych zamieszkujq mieszkaicy i powstai4 odpady,
a nie s4 u/pci w bazie danych prcwadzonej ptzez Zamawiaiqcego,

g) adresach nieruchomodci, na k*irych odpady gromadzone sq niezgodnie ze zloion4
deklaracjq wraz z dokumentac/4 fotograficzn4. "

Pvtanie 3

Przepis $ 9 ust. 1 projeknr umow)' - Czy Zamastiaiacl wyraza zgodg na w)'stawianie i przesylanie faktut
elektronicznych?

W zwi4zku z wej(ciem w 2ycie w dniu 18 kwietnia 2019 r. przepis6w ustawv z dnia 9listopada 2018 r.

o elektroniczn).rn fakturowaniu w zam6wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi
oraz pattnerstwie publiczno - prywatnym pz.U. poz. 2191), kt6re nakladaja na Zamawiaj4cego

obowi4zek odbierania faknr elektronicznych za poirednictwem platformy elektonicznego fakturowania,
je2eli \Xrykonawca vyslal ustrukturyzowan4 fakturg za podrednictwem tej platformy, Zamawiaj4cy zmtenta

tre56 $ 9 projektu umowy, stanowi4cego Zalacznik Nr 7 do SIWZ, kt6ry przyjmuje brzmienie:

a

Odpowiedi 3

,,s e
VARUNNPLATNOSCI

l. Ro{iryrie 7a *j'korurie prydniotl tnor! n^rlqtovai bgdye w Ekln miestgryy*m na pdttawie faknr aaq
Toakceptowatgch ptTqZanawi4i4cego Rapotuiw, o khirych nowa w ! 2 tst ).8.
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Zamawiajqcy dopuszcza zloienie faktury VAT w formie:
1) papierosvei,
2) ustrukturyzowanego dokumenru elektonicznego, zloionego za poiredoictwem

Platformy Elektmnicznego Fakturowania, zwanef dalej PEF, zgodnie z ustaw7
z dnia 9 listopada 2018 r. o elekttooiczaym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
konces/ach na toboqr budowlane lub us.lltg'i otaz partnerctwie publiczno - prywatn!,m
(Dz.U. poz. 2191).

7-tnuwiaj4gf iobowi4ryje ig do igpla\ kaidei ptawidlowo wystawionei.faktrq w antirie do 30 dni
/ivc od:

t ta do u Ko

)

I

6

Ko byln ic a. sekte tati at )
Iub

2) daty przeslania usttukturyzowanej faktury elektonicznej za po4rcdnictwem PEE
wraz z dokumentami. o kttin ch mowa w ust. I oosyviei. orzelesyem na konto Wvkonawcv.

Temin iapkty twaia q 7a dona'nary, gd1 7-dnuaiuj4q' pohti lac,yru ba*owi pt4tka1at aa konlo Vj'koruwq
noleit4 kaolg w leminie, o k16q'm mowa w ut/. 3.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w pnypadku wyboru takie/ formy dokumenru)
winna sig skladad z danych wymaganych przepisami ustawy o poda*u od towaniw i uslug
oraz m,in. danych zawiera/4cych:
1) infotmacie dotycz4ce odbiorcy platnoici,
2) wskazania umowy zam<iwienia publicznego.

Zamawiajqcy informu/e, ie idenqfrkatorem Zamawia/4cego na platformie PE4 ktdff
um oiliwi zloienie u s trukturyzowanej hktury elektroniczne/ jes t NIP 839-17-19-997.'

Pyanie 4

Punkt 3.3.4 ppkt 3) lit. b) SWIZ - prosimy o wykre(lenie zapisu:

b) uprz4tniqcia i odbierania odpad6w z miejsc ich gtomadzenia, w tym takie tych, kt6te nie zostaly,

umieszczone w pojemnikach, dotyczy to r6wnie2 odpad6w wrelkogabarytowych oraz zu2ytego sprzetu

elektrycznego i elektronicznego,

Zapis ten nie jest zgodny z zasad4 selekty'wnego odbiom odpad6w. Odpady wielkogabar]'towe oraz

RTV/AGD poza terminami wynikaj{q,mi z harmonogramu odbioru odpad6w, wladciciele nieruchomosci

powinni dostarczyt do PSZOK

Odpowied2 4

Zanasliaj4clinformuje,2ezmieriazapispkt.3.3.4ppkt3litbSIWZi$2ust.3.4pkt3lit.bproiektu
umowy, stanowi4cego Zal4cznik Nt 7 do SIWZ, kt6re przf muj4 brzmienie:

,,Pojemniki na odpady.
1) lrlkonauca Tobonti4ryj sig do attanaria ovrakowanlch Pojennikdrv do selekEw -i Tbiirki odpadtiw

u odpowiednin arie ranitanJn i Pot<1dkor2yn @lka1pienrikdv anowi Zal4qrik Nr I 1 do SIIVZ),

2) lY pqpadka, gb ldpadJ ,rie q gmnadyone w pE'enrikath, w 4n v workach odpowiadajqEch tlmagatiom

Reglaniu uh1rmania qrtoiti i poqadku na tennie Cmi47 Ko@hica, lVlkouwca Toboatiaryic ig dn ,cb

odebraria orai poinJomtowaria Zamawiaj4cego o nienchomoici, na ktdnj odpadl e s4 gomadTorc w sTvsrib

o dp o v i a daj 4E w1 n aga n i o n kgu ltm i ru,
j) lYlkonavta iobowi44tje sig do odbieratia odpadtin, w rplrdb <lrpev,t i44g odpotiedniego lotu

utitonego, lt s44egilruici do:

a) Tzpobiegaria tlgplntarfu ig oS,adtiw ipojennihiw i workdu podt7as dokorywatia odbioru,

l
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b) uprzqmipcia i odebtania odpad<iw z nie/sc ich gromadzenia, w tyn tal(2e tych, kaire
nie zosta$ umieszczone w po/emnikach, dotyczy to niwniei odpa&iw
wiekogabarytowych oraz zuiytego sprzptu elekttycznego i elektonicznego ota.:z

odpaddw bio, zgodnie z lfarmonogramem wy'wozu odpad<iw'

c) iebrania i odebrania odpadiw q ni/n gmnadierfu odpadlw, niwnieq v PtaPadktl, Cb < pryqt
eialeTych od ulaicicie/a eruchomoii uorki na odpa$' 1w/a! uTkod<lrc, nP. Ptze<?vieqlta,

1) Vlkoruuca ponoi odpowied$alnoii odtpkodowawtT4 7t yislTenie lub tttqkodrytie Pojezrrlikdv do

gmmtd7etia odpadiw rulei4qch do alaicicieli defl/choaoiLi Pou.rlalch w ryia1ku q real7aq4 praedniotrt

nnoa1, ru yxadach okreikrych w Kodrbrie Clwilryn.

Pvtanie 5

Punkt 3.3.4 ppkt 4) SWIZ - prosimy o zmiang zapisu i dodanie: ,,pod warunkiem 2e pojemniki, w kt6rych

gromadzone s4 odpady spelniaj4 normq PN-EN 840-1".

OdpowiedZ 5

Zanauiajqq rr,yjaSnia, 2e zapis dot. ro&aju pojemnik6w przezaaczonych na odpady uregulowany jest

w Uchwale Nr &VIII/402/2017 Radl' Gminy Kobylnica z dnia 7 gn:dnia 2017 r. w sprawie przyjgcia

regulaminu utrzymania cz,vsto6ci i porz4dku na terenie Gminy Kobylnica $.ozdzial 3, $ 5 ust. 2 -
pojemniki przeznaczone do zbierania odpad6w komunalnych zmieszanych; P.ozdzlal 3, $ 5 ust. 3 -
pojemniki przeznaczone do zbierania odpad6w komunahych segtegowanych).

Pvtanie 6

Punkt 3.3.5. ppkt 3) SWIZ dotycz4cy Punktu Selekty.u,nej Zbi6rki Odpad6w pkt h) zu2yte opony oraz

pkt l) odpady budowlane i rczbi6tkowe, bmk jest okre(lenia liminr ilo6ciowego na ww. odpady.

Odpowiedi 6

Zamauiajqc,\ informuje, 2e limit otaz to&aje odpad6w przekazyv,anych do Punktu Selektywnej Zbi6rki
Odpad6w Komunalnych okreilone s4 w Uchwale Nr [VIII/,+03/2017 Rtdy Gminy Kobylnica

z dnia 7 gnrdnia 2017 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu (wiadczenia uslug w zaktesie

odbierania odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomoici i zagospodarowania tlch odpad6w przez

odbiorcq odpad6w oraz przez punkt selekqrvnego zbierania odpad6w komunalnych - $ 6 ,,Do PSZOK
mieszkariq mogq przekazvwad w ograniczonej ilo(ci odpadl' w'r'tworzone w gospodarstwie domowl'm
takie jak:

1) zuiyre oponv pochodzlce z pojazd6w osobowl'ch - w ilo6ci 4 sztuk na posiadacza samochodu

na rok;
2) odpady budowlane i tozbi6rkowe (pochodz4ce z samo&ielnie prcwadzonych drobnych prac

remontowvch, niewymagaj4cych pozwolenia na budowg, zgloszetia zamiaru budowy lub wykonania
rob6t) - w ilo(ci do 1 m3 na nieruchomo6d zamieszkal4 na rok".

Pytanic 7

Punkt 3.5. ppkt 2) SWIZ - prosimy o dopuszczenie odbioru odpad6w w godzinach 6.00 - 22.00 z uuragS

na dwuzmianowv system pracy.

Odpowiedi 7

+

Zamawiaj4o. informuje, 2e dopuszcza odbi6r odpad6w w go dznach 6.00 - 22.00.
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W zwipku z powyiszym zmianie ulega zapis pkt. 3.5 ppkt 2 SIWZ i S .1 ust. 9 proiektu umowl',

stanowi4cego Zal4cznik Nr 7 do SIWZ, kt6re przyjmuj4 bzmienie:

,,odbierai odpadl 7 potyTegilrycb enrcbonoid zgodrie i a alorg,n ptaei lVykoaawcg llantorogramem trywoqn,

<<arh<eaytien, ry odbidr wu. od.padiw nui odblwat tig u Sod4nach 6.00 - 22.00."

Pvtanie 8

Okre6laj4c vynagtodzenie za dwiadczon4 uslugg jako wynagro&enie ryczaltowe Zamatiaiqcl nie wskazal

ani prognozowanej ilo5ci mieszkaric6w ani prognozowanej ilo(ci odpad6w w okresie trwania umow1,. Fakt

ten uniemo2liwia wykonawcy- dokonanie prawidlowej kalkulacli ceny uwzglgdniaj4cej wszvstkie kosztl

skla&i4ce sig na v1'nagtodzenie calkowite.

Odpowiedi 8

Do oszacowania skali, w tym kalkulacli zaoferowanej ceny nale2y wzi4i pod uwagg nastgpuj4ce dane

dot. Gminy Kobylnica:

1) liczba os6b zameldowanych wg stanu na dziei 05.06.2019 r. - 11 9261'

2) hczba os6b zamieszkalych wg stanu na &ied 05.06.2019 r., zgodnie ze zlo2onymi deklaracjami

- 10 165;

3) liczba os6b zameldowanych wg stanu na dzie6 31.12.2018 r. - 11 855:'

4) liczba os6b zamieszkalych wg stanu na dzieri 31.12.2018 r., zgodnie ze zlo2onymi deklaracji - 9 650;

5) l.iczba os6b zameldowanych wg stanu na dzieti 31.12.2017 r. - 11 5191'

6) Lczba os6b zamieszkalych wg stanu na dziei 31.12.2017 r., zgodnie ze zloionym;. deklaracjami

- 9 515;

I ilo56 odebranlch i zebranych odpad6w segregowanych w latach:

a) 2078 r. - 339,62 Mg (metale i tworz).wa sztuczne), 241,33 Mg (szklo), 101,15 Mg (makulanrra),

442,33 Nfu (bioodpady), 247,80 Mg (wielkogbary'ty);

b) 2077 r. - 301,60 N{g (metale i tworzpza sztuczne), 213,54 Mg (szklo), 65,50 Mg (makulatura),

686,68 Mg (bioodpady), 215,30 Mg (wielkogbaryty);

8) ilo6i zebmnych i odebranych odpad6w zmieszanych w latach:

a) 2018 r. - 2053,52 Mg;

b) 2017 r. - 1929 ,08 Mg.

Ninieisze pismo wraz z zatrqezrl.ikierrl. stanowi integralnl czq66 SIWZ i lest wiqilce dla
wszystkich Wykonawc6w ubiegai4cych siq o udzielenie przedmiotowego zam6wienia.

Przedmiotowe pismo zostato opubliko;y1ge, ^,, na
https:/ /platformaza-kupowa.pllpn/kobylnica * aniu LtrlLJ$\\

Z 4czniki:
1) aktualny projekt umo$',
2) ogloszenie o sprostowaniu ogloszenia o zam6v'icniu.

stronle internetowei

Otrzymuja.
1. https/ / platformazakupowa.pl/po/kobylnica
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