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Sprawa: wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na swiadczenie 
ustugi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci, na ktorych /aniieszkuja mieszkancy, polozonych na terenie gminy 
Zakrzewo. 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze w toku prowadzonego 
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na swiadczenie uslugi w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na 
ktorych zamieszkuja^ mieszkancy, poloZonych na terenie gminy Zakrzewo, w dniu 5 czerwca 
2017 r. wykonawca zwrocil sie do zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia /SIWZ/. 

W zwiazku z powyzszym, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. 
zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz 
z wyjasnieniami. 

Wykonawca zwrocil sie o nastepuj^ce wyjasnienie: 

"W OPZ w pkt. III. 5 podpunkt od 2 do 4 oraz we Wzorze Umowy § 6 Zamawiajacy wymaga 
aby Wykonawca osiajmaj odpowiedni poziom recyklingu oraz ograniczenia masy odpadow 
ulegajacych biodegradacji z odpadow zebranych z nieruchomosci nalezacych do 
Zamawiajaxego. W § 10 ust. 2 pkt 11) i 12) Wzoru Umowy Zamawiajacy okresla wysokosc 
kar jakie zaplaci Wykonawca, jezeli nie wywiaze sie z w/w obowi^zku. Czy Zamawiajacy 
przeanalizowal dotychczas osi^gane wskazniki okreslaj^ce poziom recyklingu w gminie? Czy 
Zamawiajacy zapoznal sie z wymaganymi poziomami recyklingu w latach nastepnych? 

W zwiazku z powyzszym prosimy o wykreslenie z dokumentacji przetargowej 
odpowiedzialnosci Wykonawcy za osiqgniecie odpowiedniego poziomu recyklingu oraz 
ograniczenia masy odpadow ulegajacych biodegradacji z odpadow zebranych z 
nieruchomosci nalezacych do Zamawiajacego, gdyz to Zamawiajacy okreslajac taki sposob 
segregacji bierze na siebie odpowiedzialnosc za uzyskanie wymaganych wskaznikow." 

Zamawiajacy udzielil nastepujacych wyjasnien: 

Zamawiajacy analizuje osi^gane wskazniki okreslaj^ce poziom recyklingu w gminie oraz zna 
wymagane poziomy w latach nastepnych. 
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie z dokumentacji przetargowej 
odpowiedzialnosci Wykonawcy za osiajmiecie odpowiedniego poziomu recyklingu. 
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