Żagań 17.07.2017
Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie
zamówienia publicznego dot. „Wywóz odpadów komunalnych”
Na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), w związku ze złożonym przez
jednego z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
przekazuję Państwu treść zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.
Pytanie
Prosimy o podanie informacji kto ponosi koszt utylizacji odpadów odebranych z terenów
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i jakie są szacunkowe roczne ilości
poszczególnych frakcji odpadów tj. 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy, 20 02 01
– odpady ulegające biodegradacji, 20 03 02 – odpady z targowisk, 20 03 01 – niesegregowane odpady
komunalne, 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy, 17 01 02 – gruz ceglany, 17 01 03 –
odpady innych materiałów ceramicznych.
Odpowiedź
Zgodnie z rozdziałem 13 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY specyfikacji istotnych warunków
zamówienia cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty, łącznie z kosztami utylizacji odpadów.
Zgodnie z rozdziałem 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i rozdziałem 4 TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA oraz załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia szacunkowa
ilość do 31.12.2017r. poszczególnych frakcji wynosi:
np. z cmentarza komunalnego przy ul. Kożuchowskiej: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z
cmentarzy 85 wywozów x 7m3 = 595m3, 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 11 wywozów x
7m3 = 77m3
np. z targowiska miejskiego przy ul. Rybackiej 39a: 20 03 02 – odpady z targowisk i 20 03 01 –
niesegregowane odpady komunalne 8 wywozów x 7m3 = 56m3 (zgodnie ze siwz na targowisku
miejskim będzie jeden kontener KP-7 dla tych odpadów)
analogicznie należy dokonać wyliczenie dla;
cmentarza parafialnego przy ul. Podgórnej, nieruchomości Bema 15 i bazy zakładu przy ul. Miodowej
23 w Żaganiu (zgodnie ze siwz na terenie bazy zakładu będzie jeden kontener KP-7 dla 17 01 01 –
odpady betonu oraz gruz betonowy, 17 01 02 – gruz ceglany, 17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych).

