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Wszyscy Wykonawcy 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia  
– 5 Sektorów, przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz ogłoszonego na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl w dniu 
23.03.2016., oraz opublikowanego w dniu 25.03.2016. w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej na stronie: http://ted.europa.eu, pod numerem: 2016/S 060-101882.  
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku  
z przysłanym przez jednego z Wykonawców wnioskiem dotyczącym w/w przetargu (pisownia 
oryginalna): 

Wniosek nr 1: 
Wnioskujemy o modyfikację zapisu SIWZ w części G pkt. 10 na: 
W przypadku wystąpienia dnia świątecznego w okresie od poniedziałku do soboty, odbiór odpadów  
z tego dnia powinien być wykonany do dwóch dni roboczych przed lub po dniu świątecznym. 
Uzasadnienie wniosku nr 1 
Ujednolicenie przesunięcia odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pozwoliłoby 
na uniknięcie dłuższych przerw w odbiorze odpadów w zabudowie wielorodzinnej, gdy święto wypada 
np. w poniedziałek. Zgodnie częścią G pkt. 1 Zamawiający zatwierdza harmonogram, więc 
wprowadzenie proponowanej na wstępie zamiany zapisu SIWZ nie niesie za sobą żadnych 
negatywnych skutków dla świadczenia usługi. 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany 
jest udzielić wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższy „wniosek” 
Wykonawcy nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a prośbą 
o zmianę jej zapisów, na co Zamawiający nie wyraża zgody. 

Wniosek nr 2: 
Wnioskujemy o modyfikację zapisu SIWZ w części H pkt. 3 na: 
W przypadku stwierdzenia: 
a. innych rodzajów odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości, w tym odpadów 
niebezpiecznych lub pochodzących z wykonywanej przez właściciela nieruchomości działalności 
gospodarczej, lub 
b. niezgodności zebranych przez właściciela nieruchomości odpadów z przeznaczeniem 
pojemnika/worka 
-Wykonawca nie odbiera odpadów, dokumentuje zdarzenie w formie zdjęć aparatem cyfrowym, o czym 
informuje Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego poprzez portal ekstranetowy oraz  
e-mailowo na adres odpady@umradom.pl załączając wykonane zdjęcia. 
Uzasadnienie wniosku nr 2 
Wprowadzenie ograniczenia czasowego do godz. 10 przy kilku załogach świadczących usługi na danym 
sektorze, przy dużej ilości zdarzeń do zgłoszenia wymaga zaangażowania większej ilości osób, co wiąże 
się z dodatkowymi kosztami dla Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany 
jest udzielić wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższy „wniosek” 
Wykonawcy nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a prośbą 
o zmianę jej zapisów, na co Zamawiający nie wyraża zgody. 
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