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Do wszystkich Wykonawc6w

Dotyczy:Postypowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci,na kt6rych
zamieszkuj'l mieszkancy oraz nieruchomosci, na kt6rych znajduj'lsiy domki letniskowe z
terenu Gminy Sochocin".
Zamawiaj'lcy Gmina Sochocin, dzialaj'lc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)
wyjasnia trese siwz w nastypuj'lcy spos6b:
Pytanie nr 1 Wykonawcy:
Prosimy 0 wyraz:enie zgody na dopuszczenie do stosowania worka zielonego przeznaczonego
na zbi6rky szkla 0 pojemnosci mniejszej niz 120 litr6w, np. 60 litr6w. Worek 0 pojemnosci
120 litr6w po wypelnieniu go szklem jest bardzo ciyzki i stanowi duze utrudnienie w
zaladunku na pojazd odbieraj'lcy odpady. Wykonawca zobowi'}.ZUje siy dostarczye worki w / ,
niezbydnej ilosci, zapewniaj'lcej prawidlowe wykonanie zam6wienia.

Odpowiedi Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc wykonania zamowienia przy uzyciu worka
zielonego przeznaczonego na zbiork£i szkla 0 pojemnoscl 60 litrow w ilosci
zapewniajqcej prawidlowe wykonanie zamowienia ..
Pytanie nr 2 Wykonawcy:
Prosimy 0 okreslenie czystotliwosci prowadzenia mobilnej zbi6rki, 0 kt6rej mowa w
zal'lczniku nr 9 do siwz (Rozdzial III pkt. 2.2) oraz potwierdzenie, czy odpady
wielkogabarytowe maj'l bye odbierane zar6wno w terminach w Rozdziale III pkt. 2.1 c) i
podczas mobilnej zbi6rki.

Odpowiedi Zamawiajqcego:

Odpady wielkogabarytowe bc;dq odbierane dwa razy w roku - wiosnq i jesieniq wg.
ustalonego harmonogramu.
Odbi6r odpad6w komunalnych z mobilnych zbi6rek takichjak:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbi6rkowe,
- zutyte opony,
- zutyty sprzc;t elektryczny
ustalonego harmonogramu.

elektroniczny - dwa razy w roku - wiosnq i jesieniq wg.

Powyzsze wyjasnienia nalezy traktowac jako integraln'!- cZysc siwz. Pozostale zapisy siwz
pozostaj,!- bez zmian.
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Adresat (Wykonawca).
Tablica ogloszen w siedzibie Zamawiaj,!-cego.
Strona intemetowa Zamawiaj,!-cego.
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