Brody, dn. 16.11.2017r.
Nr zamówienia: ZOŚ.271.1.1.2018

Wszyscy oferenci
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania:
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH
POCHODZĄCYCH
Z
NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 2019 –2020

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział
w postępowaniu:
1. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku wspólnego startu firm (konsorcjum) warunki
zawarte w SIWZ pkt 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.1, ?, 61.3.2, 6.1.3.3 powinny zostać spełnione przez
Konsorcjum czy przez każdego członka Konsorcjum oddzielnie?
Warunki udziału w postępowaniu określone w/w punktach będą oceniane łącznie dla
Konsorcjum.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku zadeklarowania realizacji usługi pojazdem
spełniającym normę spalania EURO 6, wykonawca w „praktyce” będzie zobowiązany do
odbioru odpadów w/w pojazdem. Jeśli tak to jakie odpady będzie zobowiązany odbierać/
jaką część odpadów?
Wykonawca który zdeklaruje spełnienie warunku posiadania pojazdu z normą EURO 6 będzie
zobowiązany do odbioru odpadów segregowanych lub niesegregowanych tym pojazdem.
3. Dokonanie zmiany w SIWZ poprzez usunięcie warunku udziału w postępowaniu
zwartego w SIWZ pkt 6.1.1 ppkt 4: posiadanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów”
SIWZ w pkt 3.2.18 zapis:
„Szczegółowe wymagania formalne stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, które jest zobowiązany spełnić na dzień złożenia
oferty:
a) posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy
Brody, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) posiadanie wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) posiadanie zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru,
d) posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub
umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów”
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zmiany do SIWZ.

4. Wnosimy o zmianę zapisu w SIWZ w punkcie III.1.3) Zdolność techniczna lub
zawodowa, na normę spalin EURO4.
Powyższa zmiana nie będzie generowała dodatkowych kosztów oraz nie ograniczy
możliwości występowania w przetargu pozostałym podmiotom, które nie posiadają w
swej flocie pojazdów z normą spalania EURO 5 lub EURO 6:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zmiany do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWIZ, stanowią jej
integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi
nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
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