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GKM.272.4.2019

Budzyń. dnia 29.05.2019 r.
Uczestnicy postępowania
przetargowego
ogłoszonego iw BZP w dniu 21.05.2019
pod nr 549965-N-2019
ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : hhp://bip.budzyn.pl (Przetargi/Ogloszenie)
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór, transport odpadów
komunałnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości
zamieszkalych na terenie Gminy Budzyń.”

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiającego złożono wnioski o \%3jaśnienie treści
SIWZ. Zamawiaj ący zgodnie z art. 38 ust. I ustawy Pzp oraz postanowień zawartych xy rozdziale 11
pkt. 5 i S Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia
-

Wniosek:
W nawiązaniu do odpowiedzi nr GKM.272.4.2019 z dnia 27/05/2019. w której wskazuje
się jako podstawe prawną wymogu posiadania automatycznej wagi umożliwiającej zważenie
każdego rodzaju pojemnika Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia II stycznia 20I3r.
(* 5 ust 2) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (DZ. U. z 2013 poz. 122) Przedsiębiorstwo ....zwraca się z uprzejmą
prośbą o wykreślenie XV/w zapisu SIWZ (pkt VI .2. b. bb SIWZ).
-

Cytując zapis na który powołuje się Zamawiający tj. 5 ust 2 w/w rozporządzenia, należy
wskazać, że przewiduje on fakultatywną, nieobowiązkową okoliczność, a zatem, iż „.dopuszcza
się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych” .Ww. akt
wykonawczy celowo nie czyni tego elementu obligatoryjnym. Należy mieć bowiem na
względzie, że wyposażenie pojazdu/pojazdów w urządzenie/-a do ważenia odpadów generuje
znaczne koszty, co z kolei przekłada się na podwyższenie należnego wykonawcy wynagrodzenia
(a zatem i składanych ofert). a w konsekwencji y istotny sposób i z pewnością ponad potrzebę
obciaża i narusza interesy mieszkańców, którzy to koszty wywozu odpadów ponoszą. To z kolei
sprzeczne jest z zasadami dyscypliny finansów publicznych, która polega na przestrzeganiu
określonych zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi. Posiadanie wagi
nie jest konieczne, albowiem przy wjeździe na teren Gminy, celem odbioru towarów. a następnie
przy wjeździe na wysypisko. każdorazowo auto jest ważone. a zatem w łatwy sposób można
wyliczyć ilość wagę odpadów. Dodatkowo, niezależnie od tego, jaka jest ilość odpadów do
odbioru, wykonawca zobligowany jest je odebrać. Nadto, co znamienne, wymaganie posiadania
urządzenia ważącego tylko w jednym aucie jawi się jako zupełnie niecelowe jaki jest sens
takiego zapisu skoro jedno auto ma takowe urządzenie posiadać, pozostale zaś nie.
-

-

„

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą ojej wykreślenie.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany w treści SIWZ i ogłoszeniu.
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany

treści

specyfikacji

istotnych warunków zamówienia następująco:
1. W rozdziale VI pkt. I ppkt. 2) lit. bb) skreśla sic wymaganie o treści
> co najmniej I pojazd wyposażony w automatyczną wagę umożLiwiającą zważenie każdego
rodzaju pojemnika.

2. W rozdziale Xl w pkt 2

(

ramka ) zmienia się na
Oferta

—

Przetarg nieograniczony na

Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchonwści
zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń

nie otwierać przed dniem 03.06.2019r. godz. 10:15

3. W rozdziale XII pkt, li 2 otrzymują brzmienie:
1. Oferty należy skiadać do dnia 03.06.2019r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego
Urzędzie Gminy Budzyń. ul. Przemyslowa 16A

—

Biurze Obstugi Klienta, parter poR. nr 005.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2019r. o godzinie 10:15 w

siedzibie

Zamawiającego Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa I 6A w sali kolumnowej. parter
pok. 021.
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