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Dofyczy: POStePOrmia prze'argowego na ”uSluge polegajaca na odbieraniu

I zagospodarowaniu statych odpa軸komuna-nych z nieruehonoSci zamieszkatych

Z terenu gminy Gniowosz6w oraE Z Punktu seIekt}W喧bi6rki odpad6w komunaInych

(PSZOK),,.

輩醤∴器笠詰諾扶誓言擁
Zam6wienja i odpowieく姥na nast?P函∞ Pytania:

1. Czy Zamawi明Cy dopuszcza odbi6「 wszystkieh frokQji odpad6w z nieruchomose

O utrudnionym ddyeZdzie p画em skrzyniovym podczas jednego o晦du憤yWistie

W SPOS6b uniemozlivvi彊y mieszanie si? POSZCZeg6trych rodzaj6w odpad6w?

2. Czy zamawiejacy dopuszcza zmiane 。ZestOtlivvoed odbio… Odpad6w u-eg彊ych

biodegrada。巾ieodpad6w odpad6w opakowaniowych ulegalacych biodegrada匂I

VvykIucz到ac z odbjoru okres od g「udnia do marca?

3. W SIWZ Zamawiajacy podatwra…ki udzialu w postepowa両u:

- W Pkt川.6.2. Zanawiejacy informtrye'之e Wykonawca spetnj warunek udzfatu

W POSt?POWaniu je之eIi vykaZe之e posiada:●器鴇豊親執∩認a認薄黙雷豊叢
ZgOd両e z ar1 7 ustawy z dnie 29畦2005r. o zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym (Dz-∪・ Z 2015r., POZ. 1688),

Obecnie, ZgOdnie z obowiazutcymi przepisami prawa rejestr zbieraecych zuzyty

謡盤駕γ罵嵩霊獣諸鵠黙諾藷豊器
201 8r. w sp「awie daty utworzenja rejeS'ru podmiotow wprovedz彊ych produkty,

PrOdukty w opakowaniach i gospodar南cych odpadami (M. P. z 2018r., POZ. 1 18),

Z dniem 24.01.2018「・ utwOrZOny ZOSta’r如str BDO巾miety zbierae∞ ZuZtry

SPrZ。 elektryczny i eIekt「oniczny powinny by6 wpisane do tego 「垂tru. Wniosek

O WPis do tego 「ejestru naleZato ztozy6 w Urzedzie Marszatko鵬kjm w terminie do

- P「OSimy o zmian? ZaPis6w Specyfikady w tym zakresie.　　28.02.2018「・

. decyzte zezwalajapa na p「owadzenie dziafaln。錆w ,会。,飯;A __.__:_ ▲一_臆‾‾〉Jつマ‘9ふWCII明C叩a P「OWadzenie dzialaIno§ci w zakresie zbjerania‘ tranSPOrtu

Odpad6w komunaInych zgodnie z ustawa z dnia 24・05.2018〇・ O Odpadach (t.j. Dz.

旦三三9ユ生po之. 98之),



Zgodnie z art. 233 usし1 ustawyz dnia 14 grudnia 2012r. 0 0dpadach (中Dz. ∪. z 2O18r,,

POZ. 21 ze zm.), ZeZWOIe=ia na transport odpad6w wydane na podstawie p「zepis6w

dotychczasowych zachow函Wafrost na czas na jaki zosta-y wydane, nie dfu之引ednak ni之

do czasu uply‘仙te「minu do ztoZenia wniosku o wpis do rejestru. o kt6rym mowa w art. 49 ust.

1, Iub z dniem uzyskania wpisu do tego 「ejestru’W PrZyPadku gdy wpis nastapff w te「minie

W∝e§niejszym.

We伽g Komunikatu Minist「a §rodowiska z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie daty utworzenia

rejestru podmtot6w　叩「owadz魂cych p「odukty, PrOdukty w opakowaniach

i gospodan南CyCh odpadami (M. P. z 2018「・周Z. 118)' Z dniem 24.01.2018「・ utWO「ZOny ZOStal

Zgodnie z art. 234 ust. 2 =StaWy Z dnia 14 g「udnia 2012「・ O Odpadach (t. j. Dz. ∪.

Z 2018「・・ POZ. 21 ze zm.)’Podmioty o暁e obowiazkiem z-o之enia w=iosku o wpis do rejestru,

byly obowiazane do ztoZenia tego wniosku w terminie 6 miesiecy od dnia utworzenia rejestru,

CZyii do dnia 24.07.2018r.

Wobec powy之SZegO ZeZWOIenja na t「ansport odpad6w wydane na podstawie przepis6w

dotychczasovvych zachowywafy waZro§6 do dnia 24.07'2018r" - P「OSimy o zmian? ZaPis6w

SpecyfikaQii w tym zak「esie.

4. W SIWZ Zamawl明Cy Ok「e釧一przedmiot zam6wienia:

-　W Pkt.帖3"1'4・ ZamawlaJaCy Wymaga aby Wykonawca wyposa2yt PSZOK

W 2 kontenery KP 24 do seiektywnej zbi6rki odpad6w wielkogabarytowych i odpad6w

budowIanych i 「ozbi6「kowych - CZy Zamaw舶Cy dopuszcza zamiane kontener6w KP

24 na kontenery KP 19.
一　W Pk川.3.1.7. o「az w pkt. 3.3.5.9〉 Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca odbie「al z

PSZOK odpady budowlane i 「ozbi6rkowe stanowiace odpady komunalne powsta-e prty

「Obotach budowlanych niewymag明CyCh pozwoIenia na budow? 'ub zg-oszenia, W tym

mate「ialy当zolac面e (PaPa・ Sty「OPian・ Wetna mineralna), natOmiast nie przewidzia1

0SObnych p垂mnik6w do selektywnego zbie「ania papy i materiafow izolac痢ych

Zgodniez art. 23 ust. 1' uStaWyZdnia 14 g「udnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. ∪. z2018「..

POZ. 21 ze zm')’Odpady sa zbierane w spos6b seIektywny言d-atego Zamawfajacy

POWinien p「zewidzie6 wyposa之enie PSZOK w osob=y Pqiemnik do zbie「ania odpad6w

budowlanych i 「ozbi6rkowych' OSObny pqje面k do zbierania papy i osobny pqiemnik

do zbierania mate「iat6w izolac加ych - P「OSimy o zmian? ZaPis6w SpecyfikaQji w tym

Zakresie.


