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Szczecin, dnia 25.02.2013 r.
ZZ- 2380-15/13                                                                        

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 2010 r.  Nr  113,  poz.  759 ze zm.) zwanej  dalej  „uPzp” pn. 
"Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego".

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia,  które wpłynęły do przedmiotowego postępowania w dniu 21.02.2013r.  
wraz z wyjaśnieniami.

1 pytanie 
W załączniku nr 4 do SIWZ – części nr 18, 46, 48 – zostały uwzględnione przez Zamawiającego adresy 
posesji,  które  objęte  są  obecnie  umową  odbioru  odpadów  pomiędzy  KWP a  SITA JANTRA do  dnia 
31.05.2013r. (dotyczy RD Przybiernów) oraz do dnia 30.06.2013r. - dotyczy KP Nowogard i PP Morzyczyn).
W oparciu o powyzsze wskazane w załączniku terminy rozpoczęcia realizacji ww zadań sa wcześniejsze niż 
terminy zakończenia obecnych umów.
Pytanie: czy Zamawiający omyłkowo określił te daty , czy przewiduje wypowiedzenie obecnych umów? 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w częściach: 18 -  dot. PP Morzyczyn, 46 - dot. RD Przybiernów oraz 48 – KP 
Nowogard określił prawidłowo daty zawarcia umów.
Zamawiający przewiduje wcześniejsze wypowiedzenie obecnych umów na odbiór odpadów komunalnych 
stałych z powodu wyczerpania środków finansowych.

2 pytanie
W  załączniku  nr  4  do  SIWZ wyszczególnione  zostały  adresy  objęte  zamówieniem  przynależne  do 
określonych Gmin.
W oparciu o nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mogą objąć obowiązkiem 
odbioru odpadów komunalnych na swoim terenie nieruchomości niezamieszkałe (w tym celu podejmowane 
są odpowiednie uchwały Rady Gminy (Miasta)).
Tak uchwaliły, np. w Gminie Dobra – KP Mierzyn, Gminie Myślibórz – KPP Myślibórz, Gminie Rymań –  
RD Rymań).
W oparciu o powyższe od miesiąca lipca 2013r, nie będzie mogła być realizowana usługa na terenach tych 
gmin,  a  zatem pytanie co do braku mozliwości  realizacji  zamówienia  na tych terenach,  czy zostanie  to  
uwzględnione w terminie realizacji poszczególnych zadań?

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  w  oparciu  o  nową  ustawę  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach - Gmina Dobra (KP Mierzyn) objęła obowiązkiem odbiór odpadów komunalnych na swoim 
terenie z nieruchomości niezamieszkałych od dnia 01.07.2013 r.,  w związku z powyższym Zamawiający 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów komunalnych wskazał termin 
realizacji umowy od 01.06.2013 r. do 30.06.2013 r. (1 miesiąc).

Natomiast Gmina Myślibórz ( KPP Myślibórz) oraz Gmina Rymań (RD Rymań) podjęły uchwały 
o nieświadczeniu usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


