Trzebiechów, 18 kwietnia 2019 r.

GG.271.5.2019

Wyjaśnienia do SIWZ do zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych stałych z terenu gm. Trzebiechów”

1. Dopasowanie wielkość pojemnika w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji
do wskazanej nieruchomości, która zadeklarowała sposób zbierania selektywny.
Co najmniej jeden pojemnik 120 L dla liczby osób do pięciu włącznie i kolejny pojemnik
na każde następne pięć osób (1-5 osób: co najmniej 1 pojemnik 120 L, 6-10 osób: co
najmniej 2 pojemniki 120 L, itd.)
2. Koszty oprócz zagospodarowania odpadów i zakupu pojemników do ich zbierania szacując
obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ledno.
- zatrudnienie pracownika do PSZOK
- energia elektryczna
- koszty związane z utrzymaniem PSZOK, aby był w takim stanie jaki Wykonawca go
przejął
3. Kod odpadów: popiół.
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4. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów z pojemników, które nie są własnością
Wykonawcy.

5. Odbierania odpadów zmieszanych/ pozostałości z segregacji z pojemników w innej
kolorystyce niż przewidziano ustawowo.
Wszystkie pojemniki, z których Wykonawca będzie odbierał odpady powinny być zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z
późn. zm.). Powyższe rozporządzenie nie określa kolorystyki pojemników przeznaczonych
na odpady zmieszane lub pozostałości z segregacji.
6. Odpowiedzialność finansowa za uszkodzenie pojemnika w skutek niewłaściwego
użytkowania (wrzucenie gorącego popiołu).
Jeżeli uszkodzenie pojemnika wynika z jego niewłaściwego użytkowania odpowiedzialność
ponosi mieszkaniec. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło podczas odbioru odpadów, np. urwanie
klapy/ uszkodzenie, połamanie pojemnika odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy.
7. Wykonawca zatrudnia pracownika do prowadzenia PSZOK w miejscowości Ledno.

8. Dopasowanie wielkość pojemnika do zbiórki odpadów zmieszanych/ pozostałości z
segregacji.
Co najmniej jeden pojemnik 120 L dla liczby osób do pięciu włącznie i kolejny pojemnik
na każde następne pięć osób – przy selektywnym zbieraniu odpadów (1-5 osób: co najmniej
1 pojemnik 120 L, 6-10 osób: co najmniej 2 pojemniki 120 L, itd.)
Co najmniej jeden pojemnik 120 L dla liczby osób do czterech włącznie i kolejny pojemnik
na każde następne cztery osoby – przy nieselektywnym zbieraniu odpadów (1-4 osób: co
najmniej 1 pojemnik 120 L, 5-8 osób: co najmniej 2 pojemniki 120 L, itd.)

