Nr sprawy 271.6.2013

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 17.05.2013 r.
dot. przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie
zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz
organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia”
Uczestniczący w postępowaniu nr 271.6.2013 Wykonawca wniósł w dniu
16.05.2013r. o pilną zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
polegającą na usunięciu w pkt. 10.1.5 wyrazu „zbieranie” ze zdania: „Decyzja
starosty właściwego ze względu na siedzibę 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 załącznikiem określającym kategorie
odpadów, których dotyczy zezwolenie pod warunkiem, że w treści zezwolenia
w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca magazynowania odpadów
obejmuje miedzy innymi teren administracyjny Gminy Miasta Jastarnia i wydana
decyzja spełnia warunki określone w art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach; albo zezwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce odbierania
odpadów, na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach– załącznik nr 4 do oferty - dotyczy części A zamówienia”
oraz o ustanowienie wymogu posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów dla
Wykonawcy zadania części B przedmiotu zamówienia polegającego na
zorganizowaniu i prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje następujących zmian
treści SIWZ:
- ustanowienie wymogu załączenia do oferty przez Wykonawcę ubiegającego się
o udzielenie przedmiotu zamówienia w części A decyzji starosty właściwego ze
względu na siedzibę Wykonawcy o udzieleniu zezwolenia na transport odpadów
komunalnych wydanej w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach wraz z załącznikiem określającym kategorie odpadów, których dotyczy
zezwolenie pod warunkiem, że wydana decyzja spełnia warunki określone w art. 232
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustanowienie wymogu załączenia do oferty przez Wykonawcę ubiegającego się
o udzielenie przedmiotu zamówienia w części A decyzji starosty właściwego ze
względu na lokalizację bazy transportowo-magazynowej o udzieleniu zezwolenia na
zbieranie odpadów komunalnych wydanej w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z załącznikiem określającym kategorie odpadów,
których dotyczy zezwolenie pod warunkiem, że wydana decyzja spełnia warunki
określone w art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co wynika z
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
- ustanowienie wymogu załączenia do oferty przez Wykonawcę ubiegającego się
o udzielenie przedmiotu zamówienia w części B decyzji starosty właściwego ze
względu na lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
o udzieleniu zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych wydanej w oparciu o art.
28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z załącznikiem określającym
kategorie odpadów, których dotyczy zezwolenie pod warunkiem, że w treści
zezwolenia wskazanie miejsca magazynowania odpadów obejmuje miedzy innymi
teren administracyjny Gminy Miasta Jastarnia i wydana decyzja spełnia warunki
określone w art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; albo zezwolenie
starosty właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów, na zbieranie
odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.
W wyniku niniejszych zmian stosownej modyfikacji ulega treść SIWZ oraz
załączników nr 3A, 3B i 4 do SIWZ. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego
zawiadomienia.
Ponadto w związku z wnioskiem Wykonawcy z 16.05.2013 r. Zamawiający
udostępnia SIWZ wraz z załącznikiem nr 4 do SIWZ i załącznikami nr 1, 2, 14, 15,
16, 17, 19 i 21 do Oferty w wersji edytowalnej, natomiast nie udostępnia załączników
nr 5A i 5B do Oferty w wersji edytowalnej, gdyż nie dopuszcza się zmiany treści tych
załączników przez Wykonawców.
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