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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania:
Zadanie 1:	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika.
Zadanie 2:	Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu Miasta Rybnika
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: W p. II.5 umieszczono uwagę zgodnie z którą „W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający zastrzega możliwość dostarczania odpadów w workach innego koloru oraz możliwość rozdzielenia odpadów objętych przedmiotem zamówienia, według innego zestawienia kodów odpadów i/lub podziału na inne dodatkowe frakcje”. Inne zestawienie kodów odpadów może spowodować u Wykonawcy wzrost kosztów zagospodarowania lub w skrajnym przypadku brak możliwości przyjęcia. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu.  
Odpowiedź 1: Zamawiający wykreśla zapis dotyczący zmiany zakresu umowy w wyniku zmiany przepisów prawa. Wykreślenie przedmiotowej uwagi dotyczy zadania 1 oraz 2.

Pytanie 2: W p. II.6.12 powinno być „Informacje, o których mowa w pkt 6.11 określają:”
Odpowiedź 2: Zamawiający uwzględnia przedstawioną uwagę. W p. II 6.12 wprowadza się zmianę: „Informacje, o których mowa w pkt. 6.11 określają:”

Pytanie 3: Prosimy o informację czy odpady ulegające biodegradacji należy rozbijać na dwa kody: 20 02 01 oraz 20 01 08.
Odpowiedź 3: Odpady ulegające biodegradacji należy klasyfikować pod kodem 20 01 08.

Pytanie 4: Załącznik nr 4.2 - Wzór umowy do zadania 2 paragraf 5. W pkt 2 w/w paragrafu mowa jest o biodegradowalnych odpadach komunalnych o kodzie 20 01 08 z pominięciem kodu 20 02 01. 
Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 136/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika, selektywnej zbiórce odpadów podlegają m.in. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone). W związku z powyższym dostarczane podczas realizacji umowy odpady należy klasyfikować pod kodem 20 01 08.  

Pytanie 5: SIWZ - zadanie nr 2 pkt 6.7. Zamawiający wymaga przyjmowania i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych przez Dostawcę od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 20.00. Pytanie jak to się ma do decyzji UM, żeby ograniczyć przyjmowanie i przeróbkę w/w odpadów w weekendy w celu ochrony mieszkańców przed ewentualnymi uciążliwościami zapachowymi.
Odpowiedź 5: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie zadania 2 pkt. 6.7. „Przyjmowania 
i zagospodarowania odpadów dostarczonych przez Dostawcę od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 20.00. Transport odpadów do instalacji Wykonawcy realizowany będzie przez Dostawcę wyłonionego w ramach odrębnego postępowania przetargowego”.

Pytanie 6: Na stronie internetowej BIP Rybnik, gdzie ogłoszony jest przetarg ZP.271.55.2019 jednym z dokumentów do pobrania jest plik JEDZ w formacie xml. Po otwarciu go jest on w formacie pdf. Proszę o wyjaśnienie w tej sprawie.
Odpowiedź 6: Zamawiający omyłkowo dwukrotnie zamieścił plik JEDZ w formacie pdf. Zamawiający zamieszcza plik JEDZ w formacie xml.

Pytanie 7: - Ogłoszenie o zamówieniu - Sekcja III.1.1 dot. zad. 2 str. 5
- SIWZ rozdz.IV podpunkt 2 str 12
- SIWZ rozdz. V C podpunkt 2c str 14
W treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz w SIWZ w przypadkach kiedy jest mowa o odpadach biodegradowalnych wymieniany jest kod 20 01 08, a nie jest wymieniany kod 20 02 01, który jest ilościowo przeważający wśród odpadów biodegradowalnych.
Proszę o wyjaśnienie w tej sprawie.
Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 136/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika, selektywnej zbiórce odpadów podlegają m.in. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone). W związku z powyższym dostarczane podczas realizacji umowy odpady należy klasyfikować pod kodem 20 01 08.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
1 lipca 2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 1 lipca 2019 r. o godz. 11:00 
w sali 257.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 106-258998. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.











Załącznik:
- plik JEDZ w formacie xml

