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          Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie pn:

„Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy”

Gmina Mykanów poniżej zamieszcza odpowiedź  na  zapytanie do SWZ otrzymane w
dniu 13.09.2022r 

Pytanie 1
Zamawiający w Rozdziale VI pkt. 4, ppkt.  1) SWZ oraz z Dziale III OPZ  wskazuje
pojemniki  w  zabudowie  wielolokalowej  do  zbierania  odpadów  segregowanych  o
pojemności 1100 l. Natomiast w Rozdziale VI pkt. 4 ppk b) tiret drugi SWZ określił
jako  jeden  z  warunków  udziału  w  postępowaniu  konieczność  dysponowania  co
najmniej  trzema pojazdami  przystosowanymi  do odbierania  worków z  selektywnie
zbieranymi odpadami komunalnymi (  w tym jedna  śmieciarka trzykomorowa, a 2
śmieciarki dwukomorowe). Powyższe samochody śmieciarka dwu i trzykomorowa , ze
względu na ograniczenia techniczne, nie są w stanie wykonać odbioru z pojemników
1100l. 
Mając na względzie  ochronę środowiska i  ograniczenie  emisji  spalin  najrozsądniej
byłoby  odbierać  surowce  z  zabudowy  jednorodzinnej  i  wielolokalowej  na  jednej
trasówce, jednak ze względu na konieczność dysponowania powyższymi pojazdami
jest to niemożliwe.
Powyższe  wymagania  powodują konieczność  wysyłania  dwóch  samochodów  po
zbiórkę  tej  samej  frakcji  ,  jeden  pojazd  do  zabudowy  jednorodzinnej  ,  drugi  do
zabudowy wielolokalowej, które często są w bardzo bliskiej odległości. 
Warunek dysponowania przez Wykonawcę śmieciarkami dwu i trzykomorowymi nie
skutkuje  zatem  zmniejszeniu  kosztów  transportu  oraz  ograniczenia  emisji
zanieczyszczenia  powietrza   a  wręcz  przeciwnie.  Ponadto  stanowi  to  istotne,
nieuzasadnione  ograniczenie  możliwości  ubiegania  się  o  zamówienie  oraz  zasady
konkurencyjności.
Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający wyobraża sobie zbiórkę surowców z terenu
całej  gminy,  a  także  czy  Zamawiający   przewiduje  zmianę  SWZ  ze  względu  na
zgłaszane  powyższej  okoliczności  poprzez  rezygnację  z  warunków  dysponowania
wskazanymi pojazdami wielokomorowymi. 



Gmina Mykanów

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  zmienia  zapisów  SWZ.  Ponadto  podmiot,  jak  również  inni
potencjalni wykonawcy świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
dysponują odpowiednim doświadczeniem oraz taborem, wobec czego odbiór odpadów
komunalnych zarówno z zabudowy jednorodzinnej, jak i  wielolokalowej nie będzie
stanowił problemu dla wykonawcy.

Niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią  SWZ

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                    /-/ mgr inż. Dariusz Pomada
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