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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne”.

Numer ogłoszenia: 5089i 9-N-2017 z dnia 16.05.2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej
treści:

Zapytanie 2

J .„Za każdy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania

odpadów komunalnych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów

Komunalnych w wysokości 5 000,00 zł”. Prosimy o wyjaśnienie co według Zamawiającego

oznacza „ujawniony przypadek”

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż znaczenie słów „ ujawniony przypadek” oznacza nie

przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów

komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania

odpadów komunalnych albo w przypadkach, o których mowa w Uchwale w sprawie

wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zapisanego w ustawie z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach, do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego

regionu.

2. „Za każdy ujawniony przypadek nie doręczenia do faktury kompletnego raportu

miesięcznego wraz z kartami przekazania odpadów oraz sposobie zagospodarowania

odpadów 5 000,00 zł”. Prosimy o wyjaśnienie, co dla Zamawiającego oznacza Wnosimy

również o zmniejszenie wpisanej przez Zamawiającego kary do kwoty 100,00 zł — wpisana

w projekt umowy jest abstrakcyjnie wielka w stosunku do zaniedbania Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż znaczenie słów „ujawniony przypadek” oraz „kompletny

raport” oznacza złożenie z fakturą kompletu dokumentów tj. raportu z wykonania

odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów zakresu wykonywania usług w

danym miesiącu, w którym powinno być zawarte ilościowe zestawienie odebranych

odpadów z podziałem na kody odpadów i sposób ich zagospodarowania

potwierdzone kartami przekazania odpadów do RIPOK oraz do instalacji selektywnej

zbiórki odpadów.
Zamawiający nie zmienia zapisu.
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3. Prosimy o wyjaśnienie, co według Zamawiającego oznacza „nierzetelne”. Czy mogąca się

zdarzyć pomyłka w obliczeniach bądź w innej kwestii czy też zwykła literówka” to już

nierzetelność? Dodać należy, iż kara wskazana przez Zamawiającego jest bardzo wysoka —

ustawodawca w ustawie proponuje wyjściową kwotę czterokrotnie niższą niż Zamawiający.

Proponujemy więc obniżenie kary do wysokości 500,OOzł.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż znaczenie słów „nierzetelnego” sprawozdania lub raportu

dotyczy przypadku niezastosowania się do wezwania w terminie 14 dni od dnia

doręczenia wezwania w celu uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania lub raportu.

Zamawiający nie zmienia zapisu.

4. ‚„W wysokości 500 zł za każdy dzień, w któr,”m w godzinach od 700 do 20°° z przyczyn

nieleżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu odbierającego

odpady nie działał lub w którym nie możliwe było bieżące kontrolowanie przez

Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z

odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, przy czym sytuacje te trwały co najmniej 2

godziny”. Zapis o karach za coś, co nie jest zależne od Wykonawcy jest niesprawiedliwy.

Wykonawca podpisuje bowiem umowę z firmą odpowiedzialną za działanie systemu

monitorowania, który oparty jest na sygnale satelitarnym GPS, na działanie którego nie ma

wpływu ani Wykonawca ani firma świadcząca dla niego usługę monitoringu. Co

Zamawiający ma na myśli pisząc „z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego”?

Wnosimy o całkowite usunięcie powyższej kary.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ oraz zapisu projektu umowy.

5.,, W wysokości 500 zł za każdy dzień, w którym w godzinach 7°° do 20°° z przyczyn

nieleżących po stronie Zamawiającego pojazdy do odbierania odpadów komunalnych (w

tym odpadów segregowanych) wyposażone w rejestrator wideo o rozdzielczości fulI hd, nie

działały lub w którym nie możliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego pracy

sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z odbieraniem i

zagospodarowaniem odpadów, trwające co najmniej I godzinę”. Prosimy o wyjaśnienie w

jaki sposób został ustalony przez Zamawiającego warunek nałożenia tej kary. Jeśli kamera

się popsuje bądź przepali się gniazdo, do którego jest podłączona to co wówczas ma zrobić

Wykonawca? Są to sytuacje losowe, które Zamawiający powinien wziąć pod uwagę. Co

Zamawiający ma na myśli pisząc „z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego”?

Wnosimy o całkowite usunięcie tego zapisu.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ oraz zapisu projektu umowy.

6. „Za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych

z nieruchomości lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym

harmonogramem, w wysokości 50,00 zł liczone jako iloczyn ilości nieruchomości i ilości dni

opóźnienia”. Zapis ten jest wprowadzony całkowicie przeciwko Wykonawcy. Zamawiający

nie wskazuje bowiem w nim kryterium winy. Rozumieć zatem należy, że jeśli mieszkaniec

nie wystawi odpadów i zadzwoni do Gminy, to potwierdzi brak ich odbioru za co
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Wykonawca zostanie ukarany? Wnosimy o uszczegółowienie zapisu o konkretne przypadki,
które świadczyłyby o tym, że kara może zostać sprawiedliwie nałożona.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ oraz zapisu projektu umowy. Wykonawca
posiada wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów
segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego GPS, umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu, miejscach
postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów zmieszanych I
segregowanych), w rejestrator wideo o rozdzielczości fuil hd, wyposażenie każdego
pojazdu w aparat fotograficzny umożliwiający sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
z datownikiem. Wykonawca ma możliwość szybkiego przedstawienia dowodów
wątpliwej sytuacji właścicielowi nieruchomości i Zamawiającemu, że nie jest to np.
z winy Wykonawcy.

7.,, W wysokości 300,00 zł za każdy przypadek nieuprzqtnięcia i nieodebrania odpadów z
miejsc ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone w pojemnikach w wyniku ich
przepełnienia oraz za każde zanieczyszczenie powstałe w wyniku działania Wykonawcy”.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający skalkulował nałożoną tu tak wysoką
karę? Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na uwadze pisząc o
miejscach gromadzenia odpadów? Jaka to odległość od pojemnika? Czy powinny być
zbierane również odpady rozrzucone luzem czy tylko te w workach? W punkcie powyższym
Zamawiający pisze o karze za brak odbioru odpadów. Czy kara za nieuprzątnięcie i
nieodebranie z miejsc gromadzenia nie jest powieleniem poprzednio wpisanej kary?
Wnosimy o całkowite usunięcie powyższego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż należy przez to rozumieć uporządkowanie miejsca do
gromadzenia odpadów, czyli odbioru odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia
w trakcie wykonania usługi zgodnie z harmonogramem, odpadami wysypanymi
z pojemników! worków I pojazdów Wykonawcy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ oraz zapisu projektu umowy.

8.,,Za każdy stwierdzony przypadek zmieszania odpadów komunalnych zmieszanych z
segregowanymi po ich odebraniu sprzed posesji w wysokości I 000,00 zł”. Prosimy o
wyjaśnienie, co według Zamawiającego oznacza „stwierdzony przypadek”? Czy jeśli
mieszkaniec zadzwoni i zgłosi taki fakt to jest to już stwierdzony przypadek? Kara i
konsekwencje za mieszanie odpadów są zbyt wysokie, by Zamawiający wprowadził zapis
stwierdzonego przypadku” zamiast udowodnionego.

Odpowiedź:
Za każdy udowodniony przypadek zmieszania odpadów komunalnych zmieszanych
z segregowanymi po ich odebraniu sprzed posesji w wysokości I 000,00 zł

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w paragrafie 12 pkt. 1.12. wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
zostało zamieszczone na stronie BlP http:llwww.biplelow.pll w zakładce Zamówienia
Publiczne.
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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne”.

Numer ogłoszenia: 508919-N-2017 z dnia 16.05.2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej
treści:

Zapytanie I

1. Rozdział III pkt. 2.4. — Zamawiający pisze o odbiorze odpadów zebranych
w sposób selektywny z cmentarzy. Wnosimy o wyjaśnienie jakie odpady zaliczane będą
tu jako selektywnie zbierane? Nie można bowiem myśleć o szkle po zniczach bądź
plastiku po wkładach do zniczy, które są w znacznym stopniu wypalone i
zanieczyszczone woskiem jako o odpadach nadających się do recyklingu — a w związku
z powyższym jaki sens ma odbiór segregacji spod cmentarzy, jeśli odpad w dalszej jego
drodze i tak będzie musiał być skierowany na RIPOK jako zmieszany odpad
komunalny?

Ad. 7.
Zamawiający wyjaśnia, że odbiór odpadów segregowanych z cmentarzy jest możliwy.
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ.

2. Rozdział III pkt. 2.5 a) i b) — Zamawiający we wskazanych punktach określa konkretnie
miesiące odbioru wskazanych w nich odpadów, nie zważając na fakt, iż Wykonawca
może prowadzić obsługę wielu gmin i narzucenie konkretnego miesiąca może
wprowadzać duże utrudnienie w odbiorze. Wnosimy o wprowadzenie wyboru dla
Wykonawcy poprzez zmianę na zapis „jeden odbiór wiosną — do wyboru w miesiącu
marcu, kwietniu bądź maju” oraz „jeden odbiór jesienią — do wyboru w miesiącu
wrześniu, październiku bądź listopadzie”

Ad. 2.
Frakcje wymienione w pkt. 2.1. ppkt.6-11 odpadów selektywnie zebranych, które należy
gromadzić na nieruchomościach będą zbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w
roku za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów:
a) jeden odbiór wiosną w miesiącu kwiecień, maj bądź czerwiec (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory; meble i inne odpady
wielkogabarytowe powstające w gospodarstwie domowym, m. in.: meble, tekstylia —

ubrania nie nadające się do użytku, stolarka okienna z szybami, drzwi, pierzyny, kołdry,
poduszki, materace itp., zabawki dużych rozmiarów, dywany itp.; przeterminowane leki i
chemikalia: przeterminowane leki, środki ochrony roślin, opakowania zawierające
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, rozpuszczalniki,
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, opakowania po detergentach,
opakowania po dezodorantach itp.; odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące
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z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na
wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano —

architektonicznej: rury PCV, panele, płytki podłogowe i ścienne, płot drewniany,- odpady
z ceramiki sanitarnej gospodarstwa domowego np. muszle, umywalki, brodzik, wanna,
spłuczka toaletowa itp., tapety; zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym).
b) jeden odbiór jesienią w miesiącu wrześniu, październiku bądź listopadzie (zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory; meble
I inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwie domowym, m. in.: meble,
tekstylia — ubrania nie nadające się do użytku, stolarka okienna z szybami, drzwi,
pierzyny, kołdry, poduszki, materace itp., zabawki dużych rozmiarów, dywany itp.;
przeterminowane leki i chemikalia: przeterminowane leki, środki ochrony roślin,
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice, opakowania po detergentach, opakowania po dezodorantach itp.; odpady
budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych
wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane
zgłoszenie do administracji budowlano — architektonicznej: rury PCV, panele, płytki
podłogowe i ścienne, płot drewniany, odpady z ceramiki sanitarnej gospodarstwa
domowego np. muszle, umywalki, brodzik, wanna, spłuczka toaletowa itp., tapety; zużyte
opony powstałe w gospodarstwie domowym). Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu
w rozdziale III pkt. 2.5. a) i b)Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 4 pkt.
2.5. a) I b) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji. Zawiadomienie o
zmianie treści SIWZ zostało zamieszczone na stronie BlP http:llwww.biplelow.Dll
w zakładce Zamówienia Publiczne.

3. Rozdział III pkt. 3.9. d) — Zamawiający pisze: „pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
o takiej pojemności i ilości, która zapewni odbiór z nieruchomości. Wykaz
nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy”. Co
Zamawiający ma na uwadze wprowadzając zapis ‚„o takiej pojemności i ilości która
zapewni odbiór z nieruchomości? Jak wobec powyższego zapisu Wykonawca ma
oszacować koszty do oferty przetargowej?

Ad. 3.
Pod sformułowaniem wykaz nieruchomości” należy rozumieć wykaz dokładny adresów
nieruchomości, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy. Niezbędne dane do
obliczeti oferty są zawarte w rozdziale III pkt. 3.10.

4. Rozdział III pkt. 4.3.6 — Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia na własny
koszt pojemników i zabezpieczenia ich od ryzyka związanego
z uszkodzeniem lub kradzieżą. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie
wprowadzenie takiego ubezpieczenia? Z przeprowadzonego przez nas rozpoznania
firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają mienie znajdujące się wewnątrz budynku, a
znajdujące się na zewnątrz muszą zabezpieczyć poprzez obudowanie np. altanami. W
dodatku ubezpieczenie musi dotyczyć konkretnych przypadków — od czego miało by
być sporządzone? Od zalania? Spalenia? Jak możliwe jest zabezpieczenie przez
Wykonawcę pojemników tak, by ubezpieczyciel podjął się w ogóle sporządzenia umowy
ubezpieczeniowej? Prosimy również o informację co Zamawiający ma na myśli pisząc o
„zabezpieczeniu od iyzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą”? Jak
Wykonawca ma pilnować pojemników rozmieszczonych na terenie Państwa Gminy, by
zrealizować założenie Zamawiającego? Wnosimy o całkowite usunięcie powyższego
zapisu.

Ad. 4.
W ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
powierza w całości wykonanie zadania własnego jakim jest świadczenie usługi odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Zamawiający nie może
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zwolnić Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas
realizacji przedmiotu zamówienia, gdyż stanowi to ryzyko Wykonawcy.

5. Rozdział III pkt. 4.4 — Zamawiający wymaga uprzątnięcia odpadów, które nie zostały
umieszczone w pojemnikach z miejsc ich gromadzenia. Czy oznacza to, że
mieszkaniec może wysypać odpady przed posesję luzem na kupkę lub obok pojemnika,
a Wykonawca będzie musiał je uprzątnąć? Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu o
sposób „uprzątnięcia” oraz definicję „miejsce do gromadzenia odpadów” — jest to
bowiem zbyt szeroki zakres dla prawidłowego świadczenia usługi.

Ad. 5.
Zamawiający wyjaśnia, iż należy przez to rozumieć:
„uporządkowanie miejsca do gromadzenia odpadów”, czyli odbioru odpadów w
przypadku jego zanieczyszczenia w trakcie wykonania usługi zgodnie z
harmonogramem, odpadami wysypanymi z pojemników! worków i pojazdów Wykonawcy.
Zamawiający odpowiada również, że Wykonawca nie powinien wliczać do ceny usługi
sprzątania tych miejsc ponieważ nie jest to usługa sprzątania, a jedynie uporządkowanie
miejsca odbioru ściśle związanego z przedmiotem zamówienia.

6. Rozdział III pkt. 4.5.2) — Zamawiający wymaga przedstawienia projektu pierwszego
harmonogramu w ofercie zamówienia. Wnosimy o całkowite usunięcie powyższego
zapisu ze względu na brak fizycznej możliwości jego wykonania. Wykonawcy nie
posiadają wykazów, które Zamawiający przekazuje po podpisaniu umowy. Dodatkowo
nie jest logicznym wykonywanie projektu harmonogramu przez wszystkich
Wykonawców składających ofertę — harmonogram powinien przygotować ten
Wykonawca, który” będzie świadczył usługę według powyższego zamówienia

Ad. 6.
Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia projektu pierwszego harmonogramu
odbioru odpadów komunalnych (rozdział III pkt. 4.5.2).
Zamawiający wymaga przedstawienia projektu pierwszego harmonogramu po
podpisaniu umowy w ciągu dwóch dni

7. Rozdział III pkt. 4.6.3) — Wykonawca według wprowadzonego zapisu ma przekazywać
Zamawiającemu adresy nieruchomości, z których nie zostały odebrane nieczystości.
Jest to duże utrudnienie dla Wykonawcy realizującego usługę, ponieważ nie wszystkie
nieruchomości posiadają numerację posesji, dodatkowo niekiedy mieszkańcy kilku
posesji wystawiają odpady w jednym miejscu i jeśli któryś nie wystaw wówczas trudno
wskazać który to mieszkaniec. Dodatkowo jeśli wystawiają odpady w workach trudno
oszacować czy przykładowo dwa worki są z dwóch różnych posesj czy z jednej,
a jedna posesja nie wystawiła odpadów. Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Ad. 7.
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Wykonawca posiada wyposażenie pojazdów
do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS, umożliwiający trwałe
zapisywanie o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, wyposażenie pojazdów do
odbierania odpadów (w tym odpadów zmieszanych i segregowanych), w rejestrator
wideo o rozdzielczości fulI hd, wyposażenie każdego pojazdu w aparat fotograficzny
umożliwiający sporządzenie dokumentacji zdjęciowej z datownikiem. Dzięki ścisłej
współpracy z firmą realizującą zamówienie możliwa będzie kontrola nad powstającymi
odpadami.

B. Rozdział III pkt. 4.8.17) — Zamawiający w przypadku uszkodzenia pojemników lub
kontenerów daje Wykonawcy 3 dni od dnia zgłoszenia na ich wymianę —

w przypadku gdy uszkodzenia powstały z winy Wykonawcy. W jaki sposób
Zamawiający widzi możliwość realizacji tego zapisu, jeśli powstałby spór odnośnie

3



„winy”? Czy termin ten nie powinien być dłuższy, by dać wówczas możliwość
wyjaśnienia spawy?

Ad. 8.
Zamawiający nie przewiduje dłuższego terminu wyjaśnienia sprawy. Wykonawca posiada
wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w
system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS,
umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, wyposażenie pojazdów
do odbierania odpadów (w tym odpadów zmieszanych i segregowanych), w rejestrator
wideo o rozdzielczości fuil hd, wyposażenie każdego pojazdu w aparat fotograficzny
umożliwiający sporządzenie dokumentacji zdjęciowej z datownikiem co umożliwia
niezwłocznie rozwiązać powstały spór. Wykonawca ma możliwość szybkiego
przedstawienia dowodów wątpliwej sytuacji właścicielowi nieruchomości i
Zamawiającemu, że nie jest to np. z winy Wykonawcy.
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ.

9. W związku ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz aktami prawa
miejscowego dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych prosimy
o doprecyzowanie zagadnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, którzy składają deklaracje na konkretną ilość
oddawanych odpadów (nie od osoby, jak zamieszkali). Podmioty prowadzące
działalność mogą bowiem wytwarzać nieokreśloną ilość odpadów. Jak Zamawiający
rozwiąże problem oddawania przez te podmioty większej niż zadeklarowana ilości
odpadów komunalnych? Czy Wykonawcy zostanie przekazana informacja o
zadeklarowanych przez dane podmioty ilościach, która powinna być na bieżąco
aktualizowana? Jak wobec zapisu uchwały o treści „ Ustala się, że od właścicieli
nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych za
wyjątkiem odpadów rozbiórkowo-budowlanych” Wykonawca ma dokonać właściwego
szacunku ponoszonych w związku z zamówieniem kosztów? Doświadczenie, o którym
pisze Zamawiający nie musi mieć odniesienia do ilości wytwarzanych odpadów na
terenie Gminy Lelów, ponieważ każda gmina jest inna, tym bardziej że powyższe
zamówienie dotyczy zarówno nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych.
Nie da się więc przewidzieć ile odpadów będą wytwarzały przedsiębiorstwa o danym
profilu działalnośc a w związku z tym poprawnie poznać zakres zamówienia i
oszacować jego wartość.

Ad. 9.
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oszacował ilości odpadów
komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych, które winny posłużyć do
wyliczenia przez Wykonawców ceny ofertowej.
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