Nr spr aw y 271.6.2013

WYJASNI ENI A ZWI AZANE Z TRESCI A SI WZ
z dnia 27.03.2 013 r .
dot . pr zet argu na „ Odbi ór i zag ospodarow anie
zm ieszany ch i posegregow any ch odpadów k om u nalny ch
z nieru ch om osci na t erenie Gm i ny Miast a Jast arnia oraz
organi zacj a i prow adzenie pu nk t u selek t yw nej zbi órk i
odpadów k om u nalny ch w m iej scow osci Jast ar nia”

PYTANI E 1: W zwiazku z profilem przedmiotowego postepowania, obejmujacym
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizacje i prowadzenie
w miejscowosci Jastarnia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, prosimy
o pilne wskazanie odpowiedniego terenu na PSZOK zgodne
z obowiazujacymi
przepisami (w tym posiadajacego decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
i wpisanego do miejscowego planu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na
zbieranie odpadów) na terenie miasta Jastarnia.
Zamawiajacy opisujac w SIWZ warunki udzialu w postepowaniu oraz wymagajac
oswiadczen i dokumentów na potwierdzenie spelniania ww warunków zada od
Wykonawcy posiadania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
zawiadomienia Burmistrza Jastarni o wszczeciu postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla organizacji i budowy PSZOK, co
z punktu widzenia zarówno terminów(w tym terminu skladania ofert, terminu
rozpoczecia funkcjonowania PSZOK), jak i zawezenia lokalizacji PSZOK wylacznie do
miasta Jastarni znacznie ogranicza Wykonawcom równy dostep do zamówienia.
Prosimy o rozpatrzenie mozliwosci usytuowania PSZOK w
odleglosci od Waszej
gminy (poza jej granica), aby nasza baza posiadajaca wszelkie wymagane decyzje
w innej gminie miescila sie w granicach dopuszczonych w SIWZ.
ODPOWI EDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na lokalizowanie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) dla Gminy Miasta Jastarnia poza
miejscowoscia Jastarnia oraz nie zmienia terminu uruchomienia PSZOK i zakresu
informacji potwierdzajacych gotowosc Wykonawcy do uruchomienia PSZOK
w pozadanym terminie.
Uzasadnienie:
Obowiazek zapewnienia mieszkancom gminy dostepu do PSZOK naklada ustawa z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2012
r. poz. 391 ze zmianami). Miejscowosc Jastarnia polozona jest centralnie wzgledem

innych miejscowosci gminy. Na jej terenie zamieszkuje ok. 70 % mieszkanców
gminy. Inna lokalizacja punktu utrudni mieszkancom gminy dostep do PSZOK.
Zamawiajacy oczekuje wykazania sie przez Wykonawce posiadaniem niezbednej
wiedzy i doswiadczenia w zakresie odbierania od mieszkanców i zagospodarowania
odpadów komunalnych, w tym równiez wiedzy o zakresie dzialan administracyjnych
niezbednych ze strony Wykonawcy dla organizacji PSZOK. Informacje o zamiarze
powierzenia organizacji i prowadzenia PSZOK Wykonawcy zewnetrznemu
Zamawiajacy zamiescil w dniu 15 stycznia 2013 r. na stronie www.bip.jastarnia.pl
oraz przekazal do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej wstepne ogloszenie
informacyjne zawierajace warunki, jakie Wykonawca ma spelnic przy realizacji
niniejszego zamówienia.
PYTANI E 2: Pkt. 10.1.6 SIWZ- w zwiazku z tym, ze stosowna decyzje wydaje
Starosta wlasciwy ze wzgledu na siedzibe podmiotu swiadczacego przedmiotowa
dzialalnosc, prosimy o dokonanie korekty zapisu wskazujacego Staroste Puckiego.
ODPOWI EDZ: Zamawiajacy zmienia tresc Pkt. 10.1.6 SIWZ i tresc pkt 15.5
(zalacznik nr 5 do oferty) oferty nadajac im brzmienie: Decyzja starosty wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe Wykonawcy o udzieleniu zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów komunalnych wydana w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach wraz zalacznikiem okreslajacym kategorie odpadów, których dotyczy
zezwolenie pod warunkiem, ze w tresci zezwolenia w przypadku zbierania odpadów
wskazanie miejsca magazynowania odpadów obejmuje miedzy innymi teren
administracyjny Gminy Miasta Jastarnia i wydana decyzja spelnia warunki okreslone
w art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; albo zezwolenie starosty
wlasciwego ze wzgledu na miejsce zbierania odpadów, na zbieranie odpadów
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Poprawione SIWZ oraz formularz oferty stanowia zalacznik nr 1 i 2 do niniejszych
wyjasnien.
Uzasadnienie:
Decyzje starosty wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w
zwiazku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zachowuja
waznosc na zasadach i w okresie okreslonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.
Decyzje starosty o udzieleniu zezwolenia na zbieranie i transport odpadów
komunalnych wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. okreslaja
miedzy innymi wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów. Ze wzgledu
na okreslony przez Zamawiajacego w SIWZ wymóg prowadzenia PSZOK na terenie
miejscowosci Jastarnia decyzja winna zawierac wskazanie miejsca magazynowania
odpadów równiez na terenie Gminy Miasta Jastarnia.
PYTANI E 3: Jednoczesnie prosimy o przekazanie tresci zalacznika nr 4 do SIWZ
(formularz ofertowy wraz z zalacznikami) w wersji edytowalnej, umozliwiajacej
korzystanie podczas sporzadzania oferty i wykazów (oswiadczen) z druków
opracowanych przez Zamawiajacego.

ODPOWI EDZ: Zalacznik nr 4 do SIWZ (formularz ofertowy wraz z zalacznikami)
w wersji edytowalnej stanowi zalacznik nr 3 do niniejszych wyjasnien.
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