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Naszznak:IN.7031.1.2013 Ostrowek, dnia 21.05.2013r.

WyjaSnienia tresci SIWZ:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: »Odbior i zagospodarowanie
odpad6w komunalnvch z terenu gminy Ostrwek".

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. Zm.) w odpowiedzi na zapytania
Zamawiajacy wyjasnia i modyfikuje tresc spccyfikacji istotnyeh warunkow zamowienia:

Dotyczy pisma L.dz. 1126/2013 z dnia 20.05.2013r.

Pytanie
Dotyczy SIWZ III pkt 1.9 lit d:
,,Wykonawca zobowiazany be^dzie do prowadzenia i przekazywania Zamawiajacemu
dokumentacji zwiazanej z przedmiotem zamowienia:
d) Jako zalaczniki do faktury Wykonawca zalaczy karty przekazania odpadow
uwzgl^dniaja^ce dat^, kod, rodzaj, wag$ przekazanych odpadow komunalnych do RIPOK
(...)".
Zapis niezgodny z zalacznikiem nr 6 do SIWZ - § 4 ust. 3 pkt 2, tj.:

,,Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu wraz z faktury
nast^puja^cych dokumentow za okres rozliczeniowy:
2) kart przekazania odpadow (okreslone Rozporza^dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8
grudnia 201 Or. w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow
-Dz. U. Nr249, poz. 1673)".

Do instalacji regionalnej przekazywane sajedynie zmieszane odpady komunalne (Rozdzial III
pkt 1.10.3 SIWZ), zas w ramach niniejszego przetargu Wykonawca ma odbierac inne kody
odpadow powstatych w gospodarstwach domowych, ktore moga. bye przekazywane do innych
instalacji posiadajajsych zezwolenia na ich przetwarzanie (Rozdzial III pkt 1.10.4 SIWZ).

Czy Zamawiaja^ey pod fakturg wymaga zafac/enia KPO tylko dla zmieszanych odpadow
komunalnych czy dla wszystkich odebranych odpadow?

OOP.
Zamawiajacy wymaga zala^czenia KPO dla wszystkich odebranych odpadow.
Zamawiajacy modyfikuje SIWZ w zakrcsie rozdzial III pkl. 1.9 lit. d: poprzez wykreslenie
slow ,,do RIPOK".

Pozostala tresc specyfikacji istotnyeh warunkow zamowienia pozostaje bez zmian.
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