
t.6dz, dniaO~5.2018r. 

URZ1\O MIASTA toOZ! 

OOA-ZP-111.271.23.2018 

Wszyscy Wykonawcy 

ubiegajetcy siq 0 udzielenie zam6wienia 

Ozia~aj~c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
m6wieri pubJicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiaj~cy Miasto t6dz, Urz~d Miasta 

todzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6dz, przekazuje zapytania dotycz~ce tresci specyfikacji 
istotnych warunk6w zam6wienia i udziela wyjasnieri dotycz~cych post~powania na 
"Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych oraz 
odpad6w kuchennych ulegajetcych biodegradacji, pochodzetcych z terenu miasta 
t.odzi, w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018r.". 

Pytanie nr 1 
Zamawiajqcy nie ograniczyt podwykonawstwa w niniejszym post~powaniu, 
jednoczesnie w pkt 11.6.5. SIWZ Zamawiajqcy wskazat, ie na potwierdzenie ie 
oferowane uSfugi odpowiadajq wymaganiom okreslonym przez Zamawiajqcego, 
wykonawca winien posiadac: Regionalnq Instalacj~ do Przetwarzania Odpad6w 
Komunalnych, (zwanq dalej: RIPOK). wpisanq w "Planie gospodarki odpadami dla 
wojew6dztwa t6dzkiego na lata 2016 - 2020 z uwzgl~dnieniem lat 2023 - 2028", 
zgodnie z uchwatq Nr XU503/17 Sejmiku Wojew6dztwa t6dzkiego z dnia 20 czerwca 
2017 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa 
t6dzkiego na lata 2016 - 2020 z uwzgl~dnieniem lat 2023 - 2028", dla II Regionu 
Gospodarki Odpadami". 

a) Czy Zamawiajqcy dopuszcza podwykonawstwo w zakresie zagospodarowania 
odpad6w? 

b) Co Zamawiajqcy rozumie przez posiadanie RJPOK? 
c) Skoro Zamawiajqcy stawia wym6g dot. realizacji zam6wienia powinien wymagac 

nie tyle by wykonawca "posiadaf RIPOK" co "by zagospodarowywaf odpady w 
RIPOK". Prosimy 0 skorygowanie tego zapisu SIWZ. 

Odpowiedz: 

Ad.1a) 

Zamawiaj~cy nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie zagospodarowania odpad6w. 

Zgodnie z pkt 2.1. OPZ przedmiotem zam6wienia jest swiadczenie przez Wykonawce us~ugi 


polegaj~cej na zagospodarowaniu odpad6w, 

Ad:lb} 

Zamawiaj~cy pod poj~ciem "posiadanie RIPOK" rozumie prowadz~cego tak~ instalacj~, 


o kt6rym mowa wart. 91 ust. 1 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach, 
Ad.1c) 
Zamawiaj~cy informuje, ii: w OPZ oraz w umowie zawarte zosta~y zapisy, Ii: przedmiotem 
zam6wienia (umowy) jest swiadczenie przez Wykonawc~ ustugi polegaj~cej na 
zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych 0 kodzie 20 

• 03 01 oraz odpad6w kuchennych ulegaj~cych biodegradacji 0 kodzie 20 01 08, 
~ pochodz~cych z terenu miasta todzi. Zapisy te jednoznacznie wskazujct, i:e chodzi 

-)~ 
o zagospodarowanie odpad6w w RIPOK-u prowadzonym przez wykonawc~. 
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Pytanie nr 2 

Czy podmiot prowadzqcy instalacj~ zast~pczq dla regionu II zgodnie z PGO Wt moie 
bye wykonawcSl niniejszego zam6wienia? 

Odpowiedz: 

Zamawiaj~cy informuje, iz zam6wienie realizowane b~dzie od dnia 1 lipca 2018 r. Z tym 

dniem wejdzie w zycie art. 35 ust. 4a ustawy 0 odpadach. Zatem instalacje zast~pcze, jako 

takie, przestan~ istniee. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne b~d~ mog~ bye 

zagospodarowywane tylko w RIPOK. Z informacji, ze podmiot obecnie prowadzi instalacj~ 


zast~pcz~! nie mozna zaktadae, ze b~dzie prowadz~cym RIPOK z dniem 1 lipca 2018 r. 


Pytanie nr 3 

Wnosimy 0 doprecyzowanie w pkt 11.6.5. SIWZ, Ie: 

"RIPOK winien posiadac wo'ne moce przerobowe w okresie ad 01 URea do 
31 gNdnia 2018r. minimum 11 400 Mg na kai.dq cz~c zam6wienia na ktorq 
wykonawca skiadana ofert~. 
W przypadku. gdy wykonawca skiada ofert~ na dwie lub wi~cej cz~sci 
zamowienia. wykonawca winien posiadac RIPOK 0 wolnych mocach 
przerobowych w okresie ad 01 lipca do 31 grudnia 2018r odpowiadajqcych 
sumie ilosci Mg odpowiadajqcych cz~sciom zamowienia (wielokrotnost 11 400 
Mg)". 

Zam6wienie bQdzie realizowane w " pOiroczu 2018 r. W tym czasie 

znaczna cz~s6 mocy przerobowych instalacji b~zje jui: wykorzystana. 

Zamawiajqcemu nie powinno natomiast zalezec na wykazaniu przez 

wykonawc~ teoretycznych rocznych mocy przerobowych instalacji 

(wynikajqcych z decyzji) ale faktycznych mocy przerobowych (moce 

wynikajqce z decyzji minus moce jut wykorzystane i zakontraktowane do 

konca 2018 r.) 


Odpowiedz: 

Zamawiaj~cy informuje, iz zna potencjalne moce przerobowe RIPOK dla regionu II. Ponadto 

Zamawiaj~cy posiada informacj~ od Marszatka Wojew6dztwa t6dzkiego, iz podj~te zostan~ 


dziatania zapewniajC\.ce mozliwose zagospodarowania t6dzkich odpad6w komunalnych we 

wtasciwych instalacjach. Nie jest wi~c konieczne wpisywanie warunk6w dotycz~cych 


dysponowania mocarni przerobowymi instalacji. 


Pytanie nr 4 
Wnosimy takze 0 wprowadzenie wymogu wykazania przez oferenta na etapie 
badania i oceny ofert dysponowania okreslonq iloSciq wolnych mocy przerobowych 
instalacji w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018 r. poprzez zobow;qzanie oferenta 
do zfoi:enia: 
- zezwolenia na zagospodarowanie (przetwarzanie. odzysk) odpad6w; 
- kopii wydanych w 2018 r. kart przekazania odpad6w; 
- informacji 0 zakontraktowanych do kanca 2018 r. mocach przerobowych instalacji. 
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Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz zna potencjalne moce przerobowe RIPOK dla regionu II. Ponadto 
Zamawiajqcy posiada informacj~ od Marszatka Wojew6dztwa t6dzkiego, iz podj~te zostanq 
dziatania zapewniajqce mozliwosc zagospodarowania t6dzkich odpad6w komunalnych we 
wtasciwych instalacjach. Nie jest wi~c konieczne wpisywanie warunk6w dotyczqcych 
dysponowania mocami przerobowymi instalacji. 

Pytanie nr 5 
Dotyczy SIWZ pkt 14.4.2: 
Zamawiajqcy zobowiqzuje Wykonawc~ do osiqgni~cia w okresie realizacji zam6wienia, dla 
kazdej cz~sci zam6wienia, w odniesieniu do masy odebranych niesegregowanych 
(zmieszanych) odpad6w komunalnych, co najmniej 6% poziomu recyklingu i przygotowania 
do ponownego uzycia nast~pujqcych frakcji odpad6w komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkta. Ponadto Zamawiajqcy wskazuje, iz jednym z kryteri6w oceny ofert jest 
osiqgni~cie wyzszego poziomu recyklingu. 

1.1. Prosz~ 0 wyjasnienie, co Zamawiajqcy rozumie pod poj~ciem "co najmniej 6% 
poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nast~pujqcych frakcji 
odpad6w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta". 

1.2. Prosz~ 0 potwierdzenie, ze Wykonawca osiqgnie poziom 6 % poprzez przekazanie 
do recyklingu i ponownego uzycia frakcji odpad6w komunalnych (papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkta) w ilosci r6wnej minimum 6% masy odebranych 
niesegregowanych (zmieszanych odpad6w komunalnych) dla kazdej cz~sci 

zam6wienia, tj. w przypadku realizacji jednej cz~sci zam6wienia, Wykonawca 
przekaze 630 Mg frakcji odpad6w komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkta) do recyklingu i ponownego uzycia (w przypadku zagospodarowania 10500 
Mg zmieszanych odpad6w komunalnych)? 

1.3. Prosz~ 0 potwierdzenie, ze jako dow6d osiqgni~cia minimalnego lub wyzszego 
poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia Zamawiajqcy b~dzie 

akceptowac karty przekazania odpad6w oraz oswiadczenia odbiorc6w 
potwierdzajqce poddanie odpad6w recyklingowi. 

1.4. Prosz~ 0 potwierdzenie, ze pod poj~ciem "frakcje odpad6w komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkta" Zamawiajqcy rozumie odpady 0 kodach: 

1501 01 Opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
1501 04 Opakowania z metali 
15 01 05 Opakowania wielomateriatowe 
ex 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - w cz~sci zawierajqcej papier, 
metale, tworzywa sztuczne, szkto, opakowania wielomateriatowe 

1501 07 Opakowania ze szkta 
19 12 01 Papier i tektura 
19 12 02 Metale zelazne 
19 12 03 Metale niezelazne 
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 
191205 Szkto 
2001 01 Papier i tektura 
2001 02 Szkto 
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2001 39 Tworzywa sztuczne 
20 01 40 Metale 
ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny - odpady 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta 

Odpowiedz: 
Ad. 1.1.) 
Zamawiajqcy informuje, iz poj~cie to zostato w spos6b doktadny i jednoznaczny opisane 
w § 5 pkt 4 umowy tj.: "osiqgniecie w okresie reaJizacji zam6wienia, dla kaidej cZt?sci 
zam6wienia, wodniesieniu do masy odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 
komunalnych, nie mniejszego nii zadeklarowanego procentowego poziomu recyklingu 
i przygotowania do ponownego uiycia nastt?pujqcych frakcji odpad6w komunalnych: 
papieru, metaJi, tworzyw sztucznych i szkla. kt6ry nie mOie bye niiszy nii 6%." 
Rozumiane jest tak, jak zostato to przedstawione w pytaniu nr 5 pkt 1.2. 
Ad. 1.2.) 
Zamawiajqcy potwierdza, ze przedstawione w pytaniu rozumienie osiqgni~cia poziomu 
recyklingu i ponownego uzycia jest prawidtowe. 
Ad. 1.3.) 
Zamawiajqcy potwierdza, ze dowodami osiqgni~cia poziomu recyklingu i ponownego uzycia 
mogq bye karty przekazania odpad6w oraz oswiadczenia odbiorc6w. 
Ad. 1.4.) 
Zamawiajqcy potwierdza prawidtowosc wskazanych w tym pytaniu kod6w odpad6w. 

Pytanie nr 6 
Dotyczy SIWZ pkt 14.4.3: 
Zamawiajqcy zobowiqzuje Wykonawc~ do nieprzekroczenia w okresie realizacji zam6wienia, 
dla kazdej cz~sci zam6wienia, 2070 Mg odpad6w ulegajqcych biodegradacji przekazanych 
do sktadowania. Ponadto Zamawiajqcy wskazuje, iz jednym z kryteri6w oceny ofert jest 
uzyskanie mniejszej masy odpad6w ulegajqcych biodegradacji przekazanych do 
sktadowania niz masa podana przez Zamawiajqcego. 
Prosz~ 0 potwierdzenie, iz jesli Wykonawca posiada wtasne sktadowisko odpad6w 
potwierdzeniem nieprzekroczenia poziomu odpad6w ulegajqcych biodegradacji kierowanych 
do sktadowania b~dzie oswiadczenie wtasne Wykonawcy sporzqdzone na podstawie 
prowadzonej ewidencji. W przypadku prowadzenia zar6wno instalacji MBP jak i sktadowiska 
Wykonawca nie ma mozliwosci wystawienia karty przekazania odpad6w dla przekazania 
odpadu mi~dzy instalacjami, gdyz nie dochodzi do przekazania do innego posiadacza. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy potwierdza, ze uzna za prawidtowe przekazywanie odpad6w na wtasne 
sktadowisko, co b~dzie mogto bye dokumentowane oswiadczeniami wykonawcy. 

Pytanie nr 7 
Roczne moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpad6w, w tym RIPOK, Sq okreslane 
w pozwoleniach na przetwarzanie bqdz pozwoleniach zintegrowanych. Takie pozwolenie 
okresla cz~sto dziennq ilosc odpad6w, kt6rq moze przetworzye instalacja. Tymczasem ani 
SIWZ ani wz6r umowy nie precyzujq, jakq dziennq ilosc odpad6w Wykonawca miatby przyjqC 
na instalacj~, a okreslajq surowe konsekwencje odmowy przyj~cia odpad6w. W przypadku 
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podpisania umowy np. na kilka sektorow, mogtoby zatem dojse do sytuacji, w ktorej do 
jednego RIPOK zostanie dostarczona ilose odpadow przekraczajqca dopuszczonq dla niego 
dziennq ilose odpadow do przetworzenia. 
Proponujemy, aby dodae w formularzu ofertowym punkt. w ktorym Wykonawca zadeklaruje 
dzienna ilose odpadow, jaka moze przyjac do przetworzenia dla przedmiotowego 
postepowania. Zamawiajacy mogtby wymagae od Wykonawcy przyjecia i zagospodarowania 
odpadow w dziennej ilosci nie wiekszej niz zadeklarowana. Bytaby to taczna ilosc dla 
wszystkich czesci, na ktore Wykonawca sktada oferte - bez wzgledu na ilose tych czesci. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz podat szacunkowe masy odpadow na caty okres zamowienia. 
Wyliczono je na podstawie rzeczywistych mas odbieranych odpadow z terenu Miasta todzi 
wykazywanych w sprawozdaniach firm odbierajqcych odpady. Zostal)' one odpowiednio 
skorygowane 0 wskaznik dynamiki corocznego wzrostu ilosci wytwarzanych w miescie todzi 
odpadow komunalnych. Zatem szacunek ten przeprowadzony zostat nalezycie. 
Z przedstawionych mas odpadow na cal)' okres zamowienia mozna wyliczae srednie 
wielkosci miesi~czne lub dzienne, ktore znaczqco b~dq zblizone do rzeczywistych. 
Wszystkie dzienne ilosci wytwarzanych odpadow powinny moc zostae przyj~te przez RIPOKi 
dla danego regionu. Zamawiajqcy b~dzie dqzyt, by odpady z todzi mogty bye kierowane 
w catym okresie umowy do wi~cej niz jednego RIPOKa. 

Pytanie nr 8 
Dotyczy par. 3. pkt. 4 Zat Nr 1 do SIWZ (wzor umowy): 
Prosimy 0 potwierdzenie, ze rzeczywista masa odpadow 0 kodach 20 03 01 i 20 01 08 dla 
kazdej z cz~sci nie bedzie wieksza od szacunkowych mas okreslonych przez 
Zamawiajqcego, tj. nie wi~cej niz 10500 Mg odpadow zmieszanych i nie wi~cej niz 900 Mg 
odpadow kuchennych 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz zamkni~cie danej CZ~SCI zamowlenia doktadnie na masach 
odpadow 10500 Mg (dla zmieszanych) oraz 900 Mg (dla kuchennych), b~dzie mozliwe dla 
kazdej cz~sci zamowienia, oprocz cz~sci ostatniej dla Wykonawcy. B~dzie to nast~powato 
na podstawie prowadzonej ewidencji. Natomiast dla cz~sci zamowienia, ktora b~dzie 

ostatniq cz~sciq dla Wykonawcy, odpady b~dq przyjmowane do momentu, gdy Zamawiajqcy 
- po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, ze limit mas odpadow dla tej cz~sci wyczerpuje 
si~ - powiadomi firmy odbierajqce odpady, by odpady nie byty juz kierowane do Wykonawcy. 
Proces ten wymaga pewnego okresu czasu. Dlatego dla ostatniej dla Wykonawcy cz~sci 
zamowienia, masy odpadow b~dq mogty bye zarowno mniejsze jak i wi~ksze od 
nominalnych. Zalezne to b~dzie od wspotpracy pomi~dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq. 

Pytanie nr 9 
Dotyczy par. 5 pkt. 1 Zat. Nr 1 do SIWZ (wzor umowy): 

Rozumiemy koniecznose przyj~cia odpadow w soboty. Poniewaz jednak nie wszystkie 

instalacje pracujq w soboty w godzinach 6:00 - 12:00 (tylko np. w godz. 8:00 - 14:00) 

wnosimy 0 zmian~ zapisu na "zapewnienie przyjmowanie odpadow rowniez w soboty, przez 

min. 6 godzin, w przedziale czasowym od 6:00 do 14:00." 
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Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz wnioskowany zapis, dotyczqcy uelastycznienia czasu pracy 
RIPOK6w w soboty, zostaf wniesiony do OPZ oraz do umowy. 

Pytanie nr 10 
Dotyczy par. 5 pkt. 2 Zat Nr 1 do SIWZ (wz6r umowy): 
Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (dalej "UO") obowiqzek 
sporzqdzenia karty przekazania odpad6w (KPO) spoczywa na posiadaczu odpad6w, kt6ry 
przekazuje odpady. Obowiqzkiem odbiorcy odpad6w jest natomiast poswiadczenie przyj~cia 
odpad6w. 
Prosimy 0 zmian~ postanowienia § 5 ust. 2 wzoru umowy, tak, aby byto zgodne 
z obowiqzujqcymi przepisami, tj ... potwierdzania przyj~cia odpad6w na Kartach Przekazania 
Odpad6w ( ... )" 

Ponadto, wnosimy 0 dopuszczenie ewidencjonowania przekazywania odpad6w na KPO 
wystawianych zbiorczo w cyklu miesiecznym, a nie dla kazdego pojazdu. Kazda dostawa 
bytaby potwierdzana kwitem wagowym, podpisanym przez pracownika RIPOK i kierowc~ 
pojazdu. Natomiast KPO byfaby wystawiana zbiorczo, dla danego kodu odpadu (fub zbiorczo 
dla kazdej z firm, kt6rej Miasto t6dz zlecito odbieranie odpad6w), w cyklu miesi~cznym. 
Powyzsze dozwolone jest na podstawie art. 69 ust. 5 UO. Wystawianie KPO dla kazdej 
dostawy jest duplikowaniem dokumentu, jakim jest kwit wagowy. Dla przyktadu, przy 
odpadach z jednego sektora, przy sredniej masie 10 ton odpad6w na pojazd, byfoby to ok. 1 
tysiqca (!) KPO. przy takiej ilosci KPO r6wniez zatqczenie ich kopii pod faktur~ (par. 5 pkt. 3 
Zat Nr 1 do SIWZ (wz6r umowy)) by toby trudne. 

Odpowiedz: I
Zamawiajqcy informuje, iz wnioskowany zapis dotyczqcy potwierdzania przyj~cia odpad6w 
na kartach przekazywania odpad6w zostat wniesiony do OPZ oraz do umowy. Zamawiajqcy !

podtrzymuje, by dla kazdego pojazdu byta potwierdzana KPO, czynnose ta nie jest 
czasochtonna. Natomiast Zamawiajqcy wprowadzif do § 5 pkt 3 umowy mozliwose 
przekazywania zbiorczych, miesi~cznych Kart Przekazywania Odpad6w. 

Pytanie nr 11 
Dotyczy par. 6 pkt. 4 Zat. Nr 1 do SIWZ (wz6r umowy): 
Przedmiotowy zapis naktada na Wykonawc~ niezrozumiaty obowiqzek zwracania wszelkich 
koszt6w ponoszonych przez Zamawiajqcego, w tym kwot zasqdzonych prawomocnymi 
wyrokami, w przypadku wystqpienia os6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do 
Zamawiajqcego. Nie okresla on przy tym, jakich roszczen ww. obowiqzek miatby dotyczye 
- w szczeg61nosci katalogu takich roszczen nie mozna wyprowadzie z poprzedzajqcych 
wskazany zapis ust. 1 i 2 w § 6 wzoru umowy. 

Nie jest jasny pow6d, dla kt6rego Wykonawca miatby Zamawiajqcemu jakiekolwiek koszty 
ponoszone w zwiqzku z roszczeniami os6b trzecich zwracae. Przedmiotem niniejszego 
post~powania nie jest ochrona Zamawiajqcego przed roszczeniami os6b trzecich, lecz 
wytqcznie zagospodarowywanie odpad6w. 

Bye moze jest to pozostatose po usuni~tym ust. 3, w takim przypadku prosimy 0 wykreslenie 
tego punktu. Majqc powyzsze na uwadze, wnosz~ 0 zweryfikowanie przedmiotowego zapisu 
i jego usuni~cie, wzgl~dnie odpowiedniq modyfikacj~ tak, aby jego trese nie budzita 
wqtpliwosci interpretacyjnych. 
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Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, ii: § 6 umowy zostat bt~dnie opublikowany, bez ust. 3. Ust~p ten 

w brzmieniu: 

,,3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do os6b 

trzecich petnq odpowiedzialnosc za szkody wyrzqdzone tym osobom, powstate 

w zwiqzku z wykonywaniem przedmiotu umowy." 

zostat wprowadzony do umowy. 


Pytanie nr 12 
Dotyczy par. 7 pkt. 4 Zaf. Nr 1 do SIWZ (wz6r umowy): 

Wnosimy 0 wykreslenie podpunktu d). Skoro Wykonawca i tak ma informowac 0 aktualizacji 

listy pracownik6w wykonujqcych prace zwiqzane z wykonywaniem zam6wienia, 

to Zamawiajqcy b~dzie posiadat aktualnq list~ pracownik6w i nie ma potrzeby jeszcze 

takiego wykazu zatqczac pod faktur~. 


Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, ii: dla Zamawiajqcego warunek zatqczania do faktur wykazu os6b 
jest istotny, dlatego przy nim pozostaje. 

Pvtanie nr 13 
Dotyczy par. 10 Zaf. Nr 1 do SIWZ (wz6r umowy): 
1) 	Prosimy 0 potwierdzenie, i:e przewidziane w tym postanowieniu kary umowne Sq karami 

umownymi w rozumieniu art. 483 k.c. i wpisujq si~ w rei:im odpowiedzialnosci 
kontraktowej okreslony wart. 471 k.c. 

2) 	Prosimy 0 potwierdzenie, i:e odmowa przyj~cia odpad6w w przypadku osiqgni~cia przez 
RIPOK dziennej ilosci odpad6w dopuszczonych do przetworzenia w decyzji 
administracyjnej nie b~dzie "odmowq niezgodnq z prawem i niniejszq umowq". 

3) 	Prosimy 0 potwierdzenie, i:e odmowa przyj~cia odpad6w w przypadku wyczerpania przez 
RIPOK rocznej ilosci odpad6w dopuszczonych do przetworzenia w decyzji 
administracyjnej nie b~dzie "odmowq niezgodnq z prawem i niniejszq umowq". 

4) 	Prosimy 0 potwierdzenie, i:e odmowa przyj~cia odpad6w w przypadku wykrycia 
w dostawie substancji 0 podwyi:szonym promieniowaniu (np. zawierajqcych odpady 
po leczeniu izotopami) nie b~dzie "odmowq niezgodnq z prawem i niniejszq umowq". 

5) 	Prosimy 0 potwierdzenie, i:e odmowa przyj~cia odpad6w w przypadku wykrycia 
w dostawie odpad6w niebezpiecznych lub medycznych nie b~dzie "odmowq niezgodnq 
z prawem i niniejszq umowq". 

6) 	Prosimy 0 potwierdzenie, i:e odmowa przyj~cia odpad6w w przypadku wykrycia 
w dostawie odpad6w wielkogabarytowych nie b~dzie "odmowq niezgodnq z prawem 
i niniejszq umowq". 

7) 	Prosimy 0 potwierdzenie, i:e odmowa przyj~cia odpad6w w przypadku stwierdzenia, 
ii: Sq to odpady inne nii: zmieszane odpady komunalne lub odpady kuchenne ulegajqce 
biodegradacji nie b~dzie "odmowq niezgodnq z prawem i niniejszq umowq". 

8) 	Prosimy 0 potwierdzenie, i:e odmowa przyj~cia odpad6w w przypadku awarii RIPOK 
uniemoi:liwiajqcej przyj~cie i przetwarzanie odpad6w nie b~dzie "odmowq niezgodnq 
z prawem i niniejszq umowq". 
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Odpowiedz: 
Ad. 1) 
Zamawiajqcy potwierdza zapis tego punktu, dotyczqcego rozumienia kar umownych. 
Ad.2} 
Zamawiajqcy nie moze potwierdzic tego zapisu. Zamawiajqcy w przypadku odmowy 
przyj~cia odpad6w nie posiada miejsc do ich czasowego magazynowania. Nie jest mozliwe 
r6wniez unieruchamianie pojazd6w przewozqcych odpady, na czas oczekiwania na przyj~cie 
ich przez RIPOK. 
Wszystkie dzienne ilosci wytwarzanych odpad6w powinny zostac przyj~te przez RIPOKi dla 
danego regionu. Zamawiajqcy wnosi, by Wykonawca 0 pomoc w wyjasnieniu problemu 
zwiqzanego z limitami dziennymi zwr6cit si~ Urz~du Marszatkowskiego, w kt6rego 
kompetencjach lezq sprawy funkcjonowania RIPOK6w, jak i zezwolen na przetwarzanie 
odpad6w, czy pozwolen zintegrowanych 
Ad. 3) 
Zamawiajqcy potwierdza zapis tego punktu, dotyczqcy sytuacji wyczerpania przez RIPOK 
rocznej ilosci odpad6w dopuszczonych do przetworzenia. 
Ad. 4); Ad. 5); Ad. 6) 

W kazdej duzej masie odpad6w komunalnych mogq znalezc si~ pewne, niewielkie ilosci 
odpad6w typowo niebezpiecznych, promieniotw6rczych, medycznych oraz CZ~SCI 

wielkogabaryt6w. Sytuacji tej nie mozna caikowicie wyeliminowac, wyst~puje ona zawsze 
i wsz~dzie. Natomiast w masie odpad6w nie mogq znajdowac si~ wi~ksze skupiska tych 
odpad6w, swiadczqce 0 celowym, nielegalnym dziaianiu. Gdy tak jest, win~ za to ponosi 
firma odbierajqca odpady i takie odpady b~dq mogty nie zostac przyj~te przez RIPOK. 
Miasto t6dz przeprowadziio wiele akcji wskazujqcych jak prawidtowo segregowac odpady. 
Ponadto dziaia wieloosobowy zesp6t kontroler6w, kt6rzy sprawdzajq jakosc i poprawnosc 
prowadzenia selektywnej zbi6rki odpad6w. 
Ad. 7) 

Zamawiajqcy potwierdza zapis tego punktu. Do RIPOK b~dq dostarczane tylko 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0 kodzie 20 03 01 oraz odpady kuchenne 
ulegajqce biodegradacji 0 kodzie 20 01 08, z zastrzezeniem, jak w odpowiedzi dla pkt 4); 5); 
6), 	

IAd. 8) 

Zamawiajqcy potwierdza zapis tego punktu, dotyczqcy awarii RIPOK. 


i 
Pytanie nr 14 1Dotyczy par. 11 pkt. 2 - 4 i pkt. 6 Zat. Nr 1 do SIWZ (wz6r umowy). 
Prosz~ 0 potwierdzenie, ze uj~te w przywotanych przypadkach podstawy odstqpienia od 	 I 

lumowy dotyczq wytqcznie przypadk6w, gdy Wykonawca realizuje umow~ w spos6b 
nienalezyty, a tym samym nie dotyczq przypadk6w, gdy Wykonawca odmawia przyj~cia I 

I
odpad6w w oparciu 0 obowiqzujqce przepisy (patrz okolicznosci okreslone w pyt. nr 13 pkt 2 
- 8 powyzej). 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz przypadki wskazane w § 11 ust. 1 pkt 2-4 odnoszq si~ do caiej 
umowy, natomiast pkt 6 dotyczy odmowy odbioru odpad6w, dokonanej niezgodnie 
z obowiqzujqcym w naszym kraju prawem. Zamawiajqcy uwaza, ze te zapisy Sq konieczne, 
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Pytanie nr 15 
Dotyczy par. 13 pkt. 2 Zat Nr 1 do SIWZ (wz6r umowy) 

Prosz~ 0 informacj~, czy przed ewentualnym zawarciem polisy OC na rzecz Wykonawcy 

Zamawiajqcy zwr6ci si~ do wykonawcy do wykonania obowiqzku okreslonego w par. 13 pkt. 

1 wzoru umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. 


Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, ii: kwesti~ zawarcia "zast~pczej" polisy reguluje ust. 3 w § 13. 
Wskazuje on 14 dniowy termin dla Wykonawcy. Dlatego Zamawiajqcy nie przewiduje 
wprowadzenia dodatkowych termin6w w zakresie ubezpieczenia. 

Pytanie nr 16 
DotyczV par. 14 Zat Nr 1 do SIWZ (wz6r umowy): 

Czego majq dotyczy6 reklamacje? Wnosimy 0 wykreslenie tego paragrafu umowy. 


Odpowiedz: 

Zamawiajqcy informuje, ii: reklamacje mogq dotyczy6 kazdego przypadku nieprawid~owego 


wykonania umowy, zatem pozostawienie tego zapisu jest zasadne. 


Pytanie nr 17 
Wnosimy 0 usuni~cie obowiqzku podpisywania przez obie strony Zatqcznika nr 1 do umowy 
(wykaz pOjazd6w dostarczajqcych odpady). Wystarczy zg~oszenie Wykonawcy faktu 
pOjawienia si~ nowego pojazdu przez Zamawiajqcego. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, ii: podpisywana jest tylko umowa. Sam zatqcznik do umowy - wykaz 
pojazd6w dostarczajqcych odpady, nie jest podpisywany. Zostanie on dotqczony do umowy. 

Pytanie nr 18 
Dotyczy pkt. 4.13 Zat. Nr 2 do SIWZ (wz6r formularza ofertowego ): 

Czy wskazujqc w pkt. 4.13 Zat Nr 2 do SIWZ moce przerobowe instalacji Wykonawca 

powinien wskaza6: 


(i) 	 maksymalne moce przerobowe instalacji dla zmieszanych odpad6w komunalnych 
i odpad6w kuchennych ulegajqcych biodegradacji okreslone w pozwoleniu 
zintegrowanym, 

czy 
(ii) 	 moce przerobowe instalacji dla zmieszanych odpad6w komunalnych i odpad6w 

kuchennych Lllegajqcych biodegradacji, kt6re Wykonawca oferuje przeznaczy6 na 
realizacj~ wszystkich cz~sci zam6wienia, na kt6re sk~ada ofert~. 

Prosz~ r6wniei: 0 okreslenie, czy Wykonawca ma wpisa6 ~qczne moce dla obu rodzaj6w 
odpad6w czy osobno dla kai:dego z rodzaj6w odpad6w. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, ii: moce przerobowe instalacji to moce oferowane przez 
Wykonawc~ na realizacj~ wszystkich cz~sci zam6wienia, na kt6re sk~ada ofert~. Wykonawca 
powinien wpisa6 odpowiednio dla cz~sci zam6wienia na kt6rq sktada ofert~ moce osobno dla 
kai:dego rodzaju zagospodarowywanych odpad6w tj. odpowiednio minimum 10 500 Mg dla 
zmieszanych odpad6w komunalnych oraz minimum 900 Mg odpad6w kuchennych 
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ulegaj~cych biodegradacji. Zamawiaj~cy dokona zmiany pkt 4.13 Zaf~cznika nr 2 do SIWZ -
Formularz ofertowy oraz odpowiednio pkt 11.16.5 SIWZ. 

Pytanie nr 19 
Prosimy 0 potwierdzenie, ze dla kazdej z cz~sci zam6wienia zostanie zawarta odr~bna 
umowa. Tylko w ten spos6b zostanie zapewniona mozliwose zastosowania r6znych cen 
jednostkowych dla poszczeg61nych cz~sci zam6wienia, co moze bye uzasadnione wyzszymi 
kosztami zagospodarowania odpad6w w wi~kszej ilosci. T aki:e cz~se kar umownych liczona 
jest od wysokosci wynagrodzenia, dlatego umowy na kazdy sektor powinny zostac zawarte 
odr~bnie. 

Odpowiedz: 

Zamawiaj~cy potwierdza, ze dla kazdej cz~sci zam6wienia zawarta zostanie odr~bna 


umowa. 


Pytanie nr 20 
Dotyczy: SIWZ Rozdziaf 14 Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiajacy bedzie kierowaf sie przy 
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteri6w i sposobu oceny ofert. pkt. 14.1: 

"ZamawiajClcy wyznaczyl nast~puj~ce kryteria oceny o'ert przypisujClc im odpowiednie wagi 
punktowe i PrzyjClI, i.e w zakresie katdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% 
wagi kryterium =1 pkt. n/w kryteria oceny ofert odnoszCl sif!: do wszystkich cZf!sci 
zam6wienia, wykonawca skladajClc ofert~ na dwie lub wi~cej cZf!sci winien spelnic nlw 
kryteria oceny ofert dla katdej z cZf!sci oddzielnie. " 

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna jlose 
punkt6w jakie moze 
otrzymac oferta za 

dane kryterium 
1 Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punkt6w 
2 Osi§gni~cie wyzsze~o poziomu re~kli"-gu (R) 30% 30 punkt6w 

3 

Uzyskanie mniejszej masy odpad6w 
ulegaj§cych biodegradacji przekazanych do 
sk~adowania, niz masa podana przez 
zamawiaj§cego (MMO) 

10% 10 punkt6w 

l'lcznie 100% 100 punkt6w 

Natomiast w ogfoszeniu 0 zam6wieniu zamieszczonym w Dz.U.U.E. nr 2018/S 066146959 
z dn. 05.04.2018 r. Zamawiaj§cy tylko dla cz~sci 1 szczeg6fowo rozpisaf kryterium oceny 
ofert zgodnie z tabel§ powyzej, natomiast dla cz~sci 2-8 jako kryterium wykazaf jedynie 
cen~. Prosimy 0 ujednolicenie zapis6w dotycz§cych kryterium oceny ofert dla 
poszczeg61nych cz~sci zam6wienia tak, aby byfy sp6jne zar6wno w SIWZ, jak i w og~oszeniu 
o zam6wieniu i jednoznaczne dla kazdego Wykonawcy. 

Odpowiedz: 

Zamawiaj§cy informuje, iz wySt§pif oczywisty bf§d w publikacji, kryteria zostan§ ujednolicone 

dla wszystkich cz~sci zam6wienia. Zamawiaj§cy dokonaf zmiany ogfoszenia 0 zam6wieniu 

w dniu 27.04.2018r. 


Pytanie nr 21 

Zamawiaj§cy w zafClczniku nr 1 do SWIZ - opis przedmiotu zam6wienia - okreslH w pkt. 2.3 

szacunkow§ mas~ niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w oraz szacunkowCl mas~ 
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odpad6w kuchennych do odebrania w okresie realizacji zamowlenla tj. od 1 lipca 
do 31 grudnia 2018 r. (6 miesi~cy). Nie wskaza~ natomiast masy (Iub %) ww. odpad6w, kt6ra 
b~dzie przyjezdza~a na teren RIPOK w skali miesiqca/dnia. Taka informacja jest niezb~dna 
do zaplanowania prawid~owej pracy RIPOK, a tym samym do okreslenia dziennego limitu 
przyj~cia ww. odpad6w ze wzgl~du na ograniczone mozliwosc technologiczne Instalacji. 
Wobec powyzszego wnioskuje si~ 0 wskazane ww. Informacji w SIWZ. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz poda~ szacunkowe masy odpad6w na ca~y okres zam6wienia. 
Wyliczono je na podstawie rzeczywistych mas odbieranych odpad6w z terenu Miasta todzi 
wykazywanych w sprawozdaniach firm odbierajqcych odpady. Zosta~y one odpowiednio 
skorygowane 0 wskaznik dynamiki corocznego wzrostu ilosci wytwarzanych w miescie todzi 
odpad6w komunalnych. Zatem szacunek ten przeprowadzony zosta~ nalezycie. 
Z przedstawionych mas odpad6w na ca~ okres zam6wienia mozna wyliczac srednie 
wielkosci miesi~czne lub dzienne, kt6re znaczqco b~dq zblizone do rzeczywistych, 

Pytanie nr 22 
Czy firmy dostarczajqce odpady, kt6rym miasto t6dz zlecHo odbieranie odpad6w 
komunalnych b~dq przysy.a~y z dziennym wyprzedzeniem awizacje - zg~oszenia przyjazdu 
smieciarek? 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz firmy odbierajqce odpady komunalne nie b~dq zg~aszaty 

z dziennym wyprzedzeniem zamiaru przywiezienia odpad6w. Firmy te kierowa~ b~dq si~ 
podanymi czasami pracy RIPOK6w, 

Pytanie nr 23 
W pkt. 2.4 I 2.5 opisu przedmiotu zam6wienia Zamawiajqcy wskazuje, iz zmieszane odpady 
komunalne oraz odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji b~dq dostarczane na teren 
RIPOK pojazdami firm, kt6rym miasto t6dz zlecHo odbieralne odpad6w komunalnych od 
w~ascicieli nieruchomosci. Czy Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc przetadunku ww. 
odpad6w na terenie stacji prze~adunkowej odpad6w b~dqcej integralnq cz~sciq zarzqdzanej 
przez Wykonawc~ RIPOK ze wzgl~d6w technologicznych? 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz prze+adunek odpad6w jest dopuszczalny, zgodnie z zapisem 
art. ge ust. 1 c ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, 

Pytanie nr 24 
W punkcie 2.6 opisu przedmiotu zamOWlenla - szczeg6+owe obowiqzki Wykonawcy 
wskazano osiqgni~cie co najmniej 6% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 
uzycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta wysortowanych 
z niesegregowanych zmieszanych odpad6w komunalnych (20 03 01). Czy Zamawiajqcy 
posiada badania sk+adu morfologicznego w/w odpad6w przeprowadzone przez 
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akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajqce wskazany wyzej odzysk? Jesli nie to 
prosimy 0 informacje na jakiej podstawie zosta~ wyliczony ww. wskainik odzysku. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz Zamawiajqcy moze udost~pnic badanie sk~adu odpadow 
komunalnych z terenu miasta todzi. Dane dotyczqce ~odzkich odpadow zawarte Sq 
w corocznych analizach stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Poziom recyklingu 
odpadow Zamawiajqcy ustalH na podstawie posiadanych informacji pochodzqcych z instalacji 
przetwarzajqcych i zagospodarowujqcych odpady komunalne, 

Pytanie nr 25 
Czy w przypadku przeprowadzenia przez Wykonawc~: badan morfologicznych 
(za posrednictwem akredytowanego laboratorium badawczego), ktore wskaze nizszy niz 
zak~adany przez Zamawiajqcego wskaznik odzysku odpadow Zamawiajqcy na~ozy na 
Wykonawc~: kar~ 0 ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt. 6 umowy stanowiqcej za~qcznik nr 5 do 
SIWZ? 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, Ii: Zamawiajqcy nie zgodzi si~ na odstqpienie od wymierzenia kary 
za nieosiqgni~cie wskainika odzysku na podstawie badania morfologicznego odpadow, 

Pytanie nr 26 
W jaki sposob Zamawiajqcy okresli mas~ odpadow, ktora nie moze zostac zesk~adowana 
w przypadku gdy dowieziona na teren RIPOK masa odpadow okreslona kodem 20 03 01 
przekroczy szacunkowq mas~ odpadow 0 ktorej mowa w pkt 2.3 opisu przedmiotu i 
zamowienia tj. 10500 Mg? I 

Odpowiedz: t 
Zamawiajqcy informuje, Ii: w przypadku gdy masa odpadow w danej cz~sci przekroczy f 
nominalnq mas~ 10500 Mg, masa 2070 Mg zostanie zwi~kszona proporcjonalnie, , \. 
w stosunku do masy przekroczenia. Zostato to opisane w § 5 pkt 5 umowy, 

IPytanie nr 27 
Zamawiajqcy w opisle przedmiotu Zamowienia punkt 3.3 SIWZ wskazaJ, Ii: dopuszcza 1 
moi:liwosc sk~adania ofert cz~sciowych. Cz~sci na ktore przedmiot zamowienia jest I 
podzielony majq toi:samy opis. Zamawiajqcy nie wskaza~ z jakich obszarow miasta todzi 

f 
b~dq pochodzic odpady. Wobec czego wnioskuje si~ 0 wskazanie tego rodzaju inforrnacji 

I 
~ 

wSIWZ. 

Odpowiedz.: 
Zamawiajqcy informuje, Ii: poszczegolne CZ~SCI zamowlema okreslajq masy odpadow 
komunalnych, ktore b~dq dostarczane z catego terenu miasta todzi, bez podziaJu t na obszary. I 
Pytanie nr 28 
Dotyczy Opisu przedmiotu Zam6wienia - odpad6w kuchennych ulegajqcych biodegradacji I
o kodzie 20 01 08. 

Ul'ZI\d Millsta t.odzi 
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Poza zagospodarowaniem odpad6w 0 kodzie 20 03 01, przedmiotem zam6wienia jest 
r6wniez zagospodarowanie odpad6w kuchennych ulegajqcych biodegradacji 0 kodzie 
20 01 OB. Pytanie dotyczy morfologii tego odpadu: 
Jesli odpady 0 kodzie 20 01 OB b~dq zawierae odpady pochodzenia zwierz?cego lub 
tluszcze to takie odpady, na podstawie obowiqzujqcych przepis6w (Rozporzqdzenie Komisji 
UE Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporzqdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okreslajqcego przepisy sanitarne dotyczqce 
produkt6w ubocznych pochodzenia zwierz~cego, nieprzeznaczonych do spozycia przez 
ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/7BfWE w odniesieniu do niekt6rych 
pr6bek i przedmiot6w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w mysl tej 
dyrektywy), mogq bye zagospodarowane jedynie w instalacjach, w kt6rych dopuszczone jest 
przetwarzanie odpad6w 0 kat. weterynaryjnej 3. Sq to instalacje wyspecjalizowane dla takich 
odpad6w. 0 ile nam wiadomo, instalacje RIPOK w Regionie II WPGO woj. t6dzkiego nie 
posiadajq takich decyzji. Ztozenie oferty na jakqkolwiek cz~se wymaga zagospodarowania 
r6wniez odpad6w 0 kodzie 20 01 OB, a zatem posiadania takiej decyzji. 
Prosimy 0 potwierdzenie, ze odpady 0 kodzie 20 01 OB, kt6re majq bye zagospodarowane 
w przedmiotowym postepowaniu nie b~dq zawierae odpad6w pochodzenia zwierz?cego lub 
tluszczy. W takim przypadku, na podstawie przytoczonych przepis6w, nie ma wymogu 
posiadania uprawnieri do przetwarzania odpad6w 0 kat. weterynaryjnej 3. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy informuje, iz Firmy odbierajqce odpady komunalne z terenu miasta todzi 
w umowach majq nakazany odbi6r odpad6w kuchennych ulegajqcych biodegradacji 0 kodzie 
20 01 OB. Miasto t6dz od 2013 r. prowadzi rygorystyczne dziatania, by odpady tego rodzaju 
nie pochodzity z jakiejkolwiek dziatalnosci gospodarczej (zaktad6w zbiorowego zywienia, 
hoteli, itp.). Jednoczesnie we wszystkich prowadzonych przez Miasto akcjach promujqcych 
selektywnq zbi6rk~, ulotkach i innych materiatach informacyjnych, bardzo wyraznie 
wskazywane jest zalecenie, by do tego rodzaju odpad6w nie byty wrzucane resztki mi~s, 
w~dlin oraz kosci. Od potowy 2013 r. firmy odbierajqce i zagospodarowujqce odpady z todzi 
nie zgtosity zadnego problemu zwiqzanego z zagospodarowaniem tych odpad6w. 

W zwiqzku z wlw odpowiedziami Zamawiajqcy dokona zmiany SIWZ oraz terminu 
sktadania i otwarcia ofert. 

Urz'ld Miasta t.odzl 
Oepartament Obslugi i Admlnlstracji 
Wydzial Zam6wiel'l Publicznych ul. ks. I. Skorupkl 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl

90-532 t.6dt tel. fax.: +48 426384877 e-mail: zamowienla@uml.lodz.pl 

mailto:zamowienla@uml.lodz.pl
http:www.uml.lodz.pl



