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Wykonawcy, ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Oz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późno zm.) Województwo
Łódzkie Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (zwany dalej "Zamawiającym")
informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zapytania, dotyczące treści specyfikacji
warunków zamówienia (SWZ):

pytanie 1:
"Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

§1 
Przedmiot umowy

2. Odbiór odpadów komunalnych o których mowa w ust. 1 przez Wykonawcę odbywać się
będzie sukcesywnie przez cały czas trwania umowy, środkami transportu Wykonawcy, na jego
koszt i ryzyko. Odbiór odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego, w terminach
wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. h umowy lub na zgłoszenie
telefoniczne, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. i umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w godzinach pracy Wykonawcy od 6:00
do 22:007"

wyjaśnienie Zamawiającego:

świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych winno być realizowane,
zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do SWZ, tj. w godzinach pracy
Zamawiającego, czyli w godzinach 7.00 - 16.00.
Wobec czego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godzin wykonywania usługi odbioru
odpadów komunalnych.

pytanie 2:

"Dotyczy: Załącznika nr 2.13 do SWZ Arkusze samowyliczające.
Czy Zamawiający dopuszcza w części XIII -Pabianice odbiór odpadów co 4 tygodnie zamiast
1 raz w miesiącu, co 2 tygodnie zamiast 2 razy w miesiącu i co tydzień zamiast 4 razy
w miesiącu?
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na odbiór Bio w lokalizacji Pabianice ul. Gdańska 5A
z podobną częstotliwość jak na lokalizacji Pabianice ul. Kilińskiego 37 czyli: od XII do III 1 raz
w miesiącu; od IV do XI co 2 tygodnie?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pojemnika 810 w lokalizacji Pabianice, ul. Gdańska
5A na taki sam jak w lokalizacji Pabianice, ul. Kilińskiego 37 czyli 0,14 zamiast O, 12?"

wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany częstotliwości odbioru odpadów
w części XIII zamówienia, dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych w m. Pabianice.
Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę częstotliwości odbiorów frakcji BIO
w lokalizacji Pabianice, ul. Gdańska 5A na analogiczne częstotliwości odbiorów, jak dla
nieruchomości położonej w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 37.
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pojemności pojemników frakcji BIO
w lokalizacji przy ul. Gdańskiej 5A w Pabianicach na inną niż wskazana w SWZ

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może
zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert.

Zgodnie z art. art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.
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