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1. W sl\^E określone zostały tylko rodzaje stałych odpadów kornunalnych przewidzianych
do odbioru i zagospodarowania, natonliast nie zostały podane ltody odpadów' Prosimy
o uzupełnienie SlWZ o kody odpadóral zgodnie z Rozpc,rządzbniem Ministra Środowiska zdnia
9 grudnia 2014r. w sprawio katalogu odpadów (Dz' U. z 2o14r' pclz. 1923). Jest to ważne
ze względu na nałożony na Wykonawcę obolviązek prowadzenia dokumentacji związanej
z realizacją usługi,
2. Na jakiej podstawie z PszoK Wykonawca me odbieraÓ opony ciągnikowe, przyczep
i maszyn rolniczych, skoro nie są to odpady komunalne powstające w gospodarstwach
domowych. Definicja odpadÓw komunalnych zawańa jest w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r' o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz, 21 ze zmianami), a ogłcszony przetarg
dotyozy stałych odpadów komunalnych.
3. Z PsZoK Wykonawca Jest zobowiązany odbieraó odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady kornunalne powstałe przy robotach budcwlrrnych niewymagających
pozwolenia na bucJowę luh zgłoszenia' Prosimy o podanie czy z PSZ}K odbierane mają byó
materiały izolacyjne oraz papa.
4. W SlWz Zamawiający określ!ł przewiciywaną iloŚc odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwach domowyoh na .rosesjach z terenu gminy Gniewoszów, ktÓra wynosiła
będzie ok. 360 Mg w stosunku rooznyrn oraŻ Śzacunkowy udział c'dpadów segregowanych
na poziomie 30 o/o ogólnej masy odpadow. Prosirny o podanie rodzajow i ilości odpadow
komunalnych odepranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy GniewoszóW oraz
z PSZOK w 2016r., z uwzględnienielrr hodów odpadów zgodnie zRazporządzeniem Ministra
Środowiska z drria 9 grudnia 2O14r, w sprawie katalogu odpadów (D;z. U. zżoląr' poz. 1923)'
lnformacja ta jest niezbędna do wyliczenia kosztu transportu odpadów.
5. Paedmiotem zamówienia jest m.in" wyposażenie punktu 5ę|g|(.y!ł'n€go zbierania odpadow
komunalnyoh - PSZOK w pojemniki na selektywnie zbierane odpady kontunalne. Prosimy
o określenio rodzaju i pojemności pojemnikow oraz ilości pojemnikr5w, ktore będą stanowiły
wyposażenie PSZOK.
6. W S|WZ Zarnawiający WBkaZał iż ohowiązkiem Wykonawcy jest odbiór i transport odpadÓw
również w przypadku utrudnionego dojazdu do posesji. Prosimy o podanie adresów posesji
do których dojazd jest utrudniony.
7,W ręzdz. lll. pkt. 3'3 ppkt.6.1) slWZ Zamawiający określił sposob odbierarria odpadów
kornunalnych od właścicieli nieruchrffiości z zabudowy jeJnorodzinnej- Prosimy o podanie
iloŚci mie,jsc grornadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej oraz ilości pojemników
o pojemności 120l, przewidzianych do dostarczenia do seiektywnego zbierania wymienionych
w SIWZ frakcji odpadow komunalnych.


