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Sośnicowice dnia 01. 10.2019r.
zP-Igl20I9
Roiso.271,25,2019.DN4A

Wszyscy oferenci

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP-Lgl2Otg pod nazwą ,,Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoŚci zamieszkałych na
terenie Gminy Sośnicowice w latach 2020-2021".

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustavvy z dnia 29 sĘcznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z
2018r. poz. 1986 z późn. zm,), w związku ze złożonym zapytaniem do pzetargu nieograniczonego
ZP-L9|ZOI9, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pvtanie nr 1:
Zgodnie z SOPZ ,,Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych w dni robocze
w godzinach od 6.00 do 1B,00 zgodnie z harmonogramem, niezaleznie od warunków
atmosferyenych '1 Katalog "dni wolnych od pracy" został zawarty w ustawie z dnia 18 stycznia
1951 r, o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz, 90) i obejmuje niedzielę i święta
wymienione w tej ustawie. Z ustawy tej wynika, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od
prary. Czy sobota według Zamawiającego jest także dniem roboczym?

Odpowiedź:
Sobota jest uważana za ,,dzień roboczy''. W związku z blm Zamawiający dopuszcza, aby odbiór
odpadów odbywał się również w sobotę. Zamawiający zwraca uwagę na obowiązek pzekazania
odpadów na składowisko.

Pńanie nr 2:
Zgodnie z SPOZ ,,W harmonogramie należy uwzględniĆ nałępulĘce wwczne:
- odbiór odpadów, który odbywać się będzie z częstotliwością raz na dwa ĘgodnĘ powinien
przypadać na ten sam dzień tygodnia (np. co drugi poniedziałek), z uwzględnieniem
p oszcz e g ó l n yc h m i ejs c o woś ci,

- odbiór odpadów, który odbywaĆ się będzie z eęstotliwością raz w Ęgodniu, powinien przypadać
na ten sam dzień Ęgodnia (np. co każdy poniedziałek), z uwzględnieniem poszczególnych
mielścowości. "
Czy zamawiający dopuszcza odbieranie odpadów tej samej frakĄi z zabudowań jednorodzinnych i

wielorodzinnych łącznie? Jeżeli taĘ czy Zamawiający zatwierdzi harmonogram, z którego wynika,
że odpady odbierane będą z odpowiednią częstotliwością, ale w różne dni tygodnia z zabudowań
wielorodzinnych?

Odpowiedź:
TaĘ Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów zarówno z nieruchomoŚci zamieszkałych jak i

niezamieszkałych w Ęm samym dniu. Należy pamiętać, aby została zachowana odrębności
odbioru poszczególnych frakcji. Zamawiający dopuszcza aby harmonogram odbioru z zabudowań
wielolokalowych odbywał się w różne dni Ęgodnia.



ffi]\ry
Pvtanie nr 3:
Zgodnie z SOPZ ,Jeżeli w)/znaczony w harmonogramie dzień odbioru odpadów J'eł dniem
ustawowo wolnym od pracy, odbiór ten powinien nastąpić najpóŹniej następnego dnia roboczego,
o czym właściciel nieruchomości powinien być poinformowany, "
Czy Zamawiająry w paypadku Wystąpienia dni ustawowo wolnych od pracy w tygodniu,
dopuszcza przesunięcie harmonogramu odbioru o jeden dzień uwzględniając sobotę jako ostatni
dzień roboczy?

Odpowiedź:
TaĘ Zamawiająry dopuszcza przesunięcie odbioru odpadów na sobotę uznając sobotę jako dzień
roboczy.

Jednocześnie informujemy, że udzielone pftez zamawiającego odpowiedzi na zadane
pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich

Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
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