
Gostyń, dnia 13.06.2014 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. zgodnie z § 19 ust.7
Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty
budowlane, w związku z otrzymanym zapytaniem udziela wyjaśnień dotyczących treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający udostępni wyniki badań osadu przed datą otwarcia przetargu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający udostępni wyniki badań przed datą otwarcia przetargu na stronie
internetowej.

Pytanie 2:
O ile procent może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ilość osadów bez roszczeń wobec
Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamówienie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o około 20%.

Pytanie nr 3:
Jakie duże partie osadów przewiduje Zamawiający do wywozu i jak często planuje takie
wywozy?
Odpowiedź:
Jako partię osadu Zamawiający uważa ilość osadów zgromadzonych na poletku osadowym.
Wywóz następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu.

Pytanie 4:
Czy karty przekazania odpadów wystawiane będą na każdy dzień i pojazd, czy też
miesięcznie?
Odpowiedź:
Karty przekazania odpadów będą wystawiane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. art. 69. (Dz. U. z 2013r., poz. 21). Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty
przekazania osadów przekazywanych łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego za
pośrednictwem tego samego transportującego osady wykonującego usługę transportu osadów
temu samemu posiadaczowi osadów.

Pytanie 5:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach kartę przekazania odpadu
otrzymuje również przedsiębiorca dokonujący transportu odpadów (jeżeli oczywiście nie
prowadzi jednocześnie np. odzysku w tym przetargu). Czy w związku z tym Zamawiający
wprowadzi poprawki w §3.10 projektu umowy i zamiast „dwóch egzemplarzy” kart
przygotuje „trzy” karty, tak aby każdy z uczestników procesu gospodarowania osadami miał
zgodnie z przepisami jeden egzemplarz dla celów ewidencyjnych?



Odpowiedź:
Zamawiający zmieni § 3 ust.10 projektu umowy i otrzymuje on brzmienie: ”Odbiór osadów
musi być potwierdzony podpisaniem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną
karty przekazania odpadu przygotowanej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy po jednym dla
każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. Wykonawca zobowiązany jest
również potwierdzać wykonanie usługi transportowej na karcie przekazania odpadu
wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu
do 5-tego dnia każdego miesiąca, informacji pisemnej o sposobie i ilości osadów poddanych
zagospodarowaniu w miesiącu poprzednim”.

Pytanie 6:
W §3.7 projektu umowy Zamawiający zawarł zapis o treści: „Wykonawca zobowiązany jest
do podpisania wszelkich aktualnych i ostatecznych zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych
przepisami prawa na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot umowy, jak również
do prawidłowego wykonania umowy”.
Czy Zamawiający pisząc powyższe miał na myśli fakt posiadania przez Wykonawcę
niezbędnych dokumentów, jeżeli tak, to czy Zamawiający dokona stosownej poprawki w
tekście wzoru umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany zapisu § 3 ust.7 projektu umowy i otrzymuje on brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich aktualnych i ostatecznych zezwoleń,
zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności stanowiącej
przedmiot umowy, jak również niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy”.

Udzielone wyjaśnienia skutkują jednoczesnym uzupełnieniem lub modyfikacją treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


