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Strona
internetowa
udostępniona SIWZ.
Dotyczy:

na

której

została

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dla przedmiotowego postępowania.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający może podać kwotę jaką przeznacza na finansowanie zamówienia?
Wątpliwości wykonawcy budzi kwota zawarta w planie postępowań Zamawiającego na rok 2020 oraz tryb
zamówienia. Z doświadczenia wykonawcy oraz danych literaturowych ilość powstałej biomasy z 153ha
nieużytków pokrytych bardzo wysoką trawą oraz chwastami będzie tak duży, że założeniu stawek z
aktualnego cennika opłat za składowanie w najbliższym RCGO, wraz z transportem, sam koszt utylizacji
odpadów zielonych ( bez pozostałych frakcji które Wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć) wyniesie
nawet dwukrotność kwoty założonej przez Zamawiającego w planie postępowań.
Odpowiedź:
Zgodnie z art.86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem
ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza koszenie kosiarkami bijakowymi/mulczującymi powodującymi rozdrobnienie
biomasy na bardzo drobne frakcje, w tym niemożliwe do wygrabienia? Jeśli tak, proszę o zawarcie takiej
informacji w SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza koszenie terenów kosiarkami bijakowymi / mulczującymi.
Po skoszeniu należy wygrabić biomasę i zagospodarować.
Pytanie 3:
Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz
kadrowym do wykonania koszenia określonej powierzchni wraz z wygrabieniem oraz uprzątnięciem terenu
w ciągu 2 dni, czy oznacza to, że każdorazowo po wykonaniu koszenia biomasa powinna być wygrabiona
i wywieziona do RCGO maksymalnie do 2 dni?
Odpowiedź:
Każdorazowo po wykonaniu koszenia biomasa powinna zostać wygrabiona i wywieziona na instalację
komunalną.

Pytanie 4:
W związku z tym, że Zamawiający w OPZ dopuszcza możliwość zagospodarowania odpadów
biodegradowalnych zgodnie z ustawą z 14.12.2012.
Czy Wykonawca poza odpowiednim wpisem w CEIDG musi przedstawić Zamawiającemu inne
oświadczenia lub dokumenty jeśli chce skorzystać z tej możliwości w odniesieniu do interpretacji ustawy
Kompostowanie odpadów biodegradowalnych to działalność polegająca na ich przetwarzaniu,
wymagająca uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie R3 (recykling organiczny), w
trybie art. 42 ust. 2 i art. 43 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. Przez recykling rozumie się także
recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej
odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Oznacza to, że firma nie
może prowadzić kompostowania odpadów zielonych na terenie swojej nieruchomości. Zasada, że odpady
zielone można kompostować w przydomowych kompostownikach, dotyczy właścicieli nieruchomości
zamieszkałych (zabudowy jednorodzinnej), a nie przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Odpowiedź:
Zamawiający ma możliwość zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających
sposób zagospodarowania zebranych odpadów.
Pytanie 5:
Czy Wykonawca ma obowiązek załączenia Karty Przekazania Odpadu lub innych dokumentów do obmiaru
prac o którym mowa w OPZ na jako przedstawienie legalności zagospodarowania odpadów?
Odpowiedź:
Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania kart przekazania odpadów.
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu zestawienie z obmiarem faktycznie skoszonego
terenu, co stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną jej część i są wiążące dla
wszystkich Wykonawców. Każdy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przedmiotowe
wyjaśnienia i zmianę w treści składanych ofert.
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