ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY
CZERNICHÓW

Czernichów, dnia 2020-05-05
Znak pisma: GRO.271.2.2020
WYKONAWCY
(wg rozdzielnika)
STRONA INTERNETOWA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie
gminy Czernichów”; nr sprawy: GRO.271.2.2020.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania od Wykonawcy dotyczącego przedmiotowego
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela
następujących odpowiedzi i modyfikuje treść SIWZ:
Pytanie 1: (…) sygnalizuje Zamawiającemu, iż ilość (waga) poszczególnych frakcji odpadów widniejąca
w treści tabeli znajdującej się w punkcie 1 na stronie 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzoru Formularza
Ofertowego w kolumnie nr 4 zat. Szacunkowa ilość odpadów została w przekonaniu wykonawcy
przeszacowana – i tym samym, skoro ilości te mają stanowić podstawę do wyliczenia ceny oferowanej przez
wykonawcę za realizację niniejszego zamówienia publicznego, otrzymana kalkulacja ofertowa byłaby
obarczona błędem w postaci znacznego zawyżenia ceny ofertowej w stosunku do rzeczywistych kosztów
wykonania usługi.
Powyższa obserwacja wynika z porównania danych zawartych w ww. tabeli z danymi znajdującymi się
w treści Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i jego Realizacji (Tabela
3 na stronie 3 SOPZ).
Przykładowo szacunkowa ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych podana
w formularzu oferty wynosi 3.500,00 Mg, podczas gdy dane historyczne za 2019 rok wskazują, iż ilość ta
wyniosła 1.955,20 Mg (a w latach 2017 i 2018 była jeszcze niższa, wynosząc odpowiednio: 403,90 Mg
i 486,00 Mg).
Podobnie rzecz się ma z odpadami ulegającymi biodegradacji (230,00 Mg szacunkowej ilości w formularzu
oferty, w stosunku do 180,82 Mg danych z SOPZ za 2019 rok); odpadami segregowanymi (1200,00 Mg
w porównaniu z 532,67 Mg w 2019 roku) oraz odpadami wielkogabarytowymi i ZSEiE i zużytymi odpadami
(700,00 Mg przy 531,00 Mg zebranych w przeciągu 2019 roku).
Wobec powyższego w przekonaniu (…) istnieje konieczność modyfikacji przez Zamawiającego treści
Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzoru Formularza Ofertowego poprzez dostosowanie i skorelowanie treści ww.
tabeli na stronie 1 formularza oferty w zakresie szacunkowych ilości odpadów (kolumna nr 4) do danych
co do faktycznych ilości odpadów odebranych z terenu gminy Czernichów w latach ubiegłych.
Wyżej wskazana modyfikacja nie tylko leży w interesie publicznym i jest zasadna z punktu widzenia
racjonalnego i efektywnego gospodarowania finansami Gminy, lecz również może pozytywnie wpłynąć na
konkurencyjność i transparentność niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Jednocześnie (…) podnosi, iż postulowana w osnowie tego pisma zmiana pozostanie bez wpływu na treść
Ogłoszenia o Zamówieniu.

Odpowiedź 1: Na podstawie ilości odpadów odebranych w I kw. 2020 r. Zamawiający modyfikuję treść:
1) Ust. 1 Rozdziału VII. Prognozowane ilosci odpadow do odebrania i zagospodarowania w ramach
zamowienia załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegołowego opis przedmiotu zamowienia i jego realizacji,
ktory przyjmuje brzmienie.
1. Według szacunkow Zamawiającego prognozowana masa odpadow przewidziana do odebrania
i zagospodarowania w ramach niniejszego zamowienia wyniesie około 4 230 Mg w całym
okresie realizacji zamowienia (1 lipiec 2020 r. – 30 czerwiec 2021 r.). Prognozowane ilosci
odpadow z poszczegolnych grup, o ktorych mowa w Rozdziale III, są następujące:
1) grupa I – 2600 Mg;
2) grupa II – 180 Mg;
3) grupa III – 900 Mg;
4) grupa IV – 550 Mg.
2) Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza ofertowego, ktory przyjmuje brzmienie załącznika do
niniejszego dokumentu.
Modyfikacja: W związku z powyższymi zmianami Zamawiający modyfikuje treść:
1) Pkt 1 ust. 4 Rozdziału II SIWZ, który przyjmuje brzmienie:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020 r., o godzinie 12:30.
2) Rozdziału III SIWZ, ktory przyjmuje brzmienie:
III.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty nalezy składac do dnia 12.05.2020 r. do godziny 12:00, zgodnie z zapisem ust. 2
Rozdziału II SIWZ.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 12.05.2020 r. o godzinie 12:30, zgodnie z zapisem ust. 4
Rozdziału II SIWZ, w siedzibie Zamawiającego (32-070 Czernichow, ul. Gminna 1), sala
konferencyjna.
Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.

Zastępca Wójta
mgr Maciej Gędłek

Sporządzono 1 egz.:
1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego + przesłano mailem do Wykonawcy.
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