
Czernice Borowe, 17.06.2013r. 
 

RDŚ.6233.1.2013 
Uczestnicy postępowania 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie stałych 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice Borowe”. 

 
Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, jako zamawiający, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
SIWZ nie wskazuje miejsca odbioru pojemnika z odpadami. W § 7 „Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Czernice Borowe” jest określona konieczność ustawienia pojemników na czas 
odbioru w miejscu widocznym bez wejścia na teren nieruchomości. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe odbiór 
odpadów z pojemników będzie następował z drogi głównej. 
 
Odpowiedź: PowyŜsza prośba nie stanowi w rozumieniu przepisów ustawy, pytania dotyczącego treści 
SIWZ. W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe przepis art. 38 ust. 1 ustawy daje uprawnienie wykonawcy 
zwrócenia się do zamawiającego jedynie o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ – innymi 
słowy nie moŜna na jego podstawie zadawać pytań zamawiającemu związanych, co prawda z 
postępowaniem, ale nie będących przedmiotem SIWZ.  
 
Pytanie 2 
Dołączony projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) przewiduje w treści § 5 ustęp 15 i 16 konieczność 
udostępnienia na jedno stanowisko (wraz z odpowiednimi licencjami) oprogramowania 
wykorzystywanego do ewidencji i sprawozdawczości związanej z zagospodarowaniem zebranych 
odpadów. Prosimy o informację, czy Wykonawca moŜe samodzielnie dokonać wyboru programu, czy 
Zamawiający wskaŜe konkretny program? Prosimy równieŜ o wyjaśnienie zapisu z ustępu 16 w treści: 
„dostarczy jedno stanowisko oprogramowania”: chodzi o dostawę całego komputera z 
oprogramowaniem, czy tylko nowe oprogramowanie do istniejącego komputera? Prosimy równieŜ o 
informację o sposobie przekazywania danych od Wykonawcy do Zamawiającego: poczta elektroniczna – 
pamięć USB – dyskietka. 
 
Odpowiedź: Wykonawca dokonuje wyboru programu do prowadzenia działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, zgodnego z przepisami prawa dotyczącego gospodarowania odpadami i zuŜytym 
sprzętem. 
Zgodnie z § 5 ust. 16 umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ – chodzi o oprogramowanie. 
Oprogramowanie umoŜliwi Zamawiającemu dostęp do bazy danych o odpadach z gminy Czernice 
Borowe. 
 
Pytanie 3 
W treści § 5 ustęp 17 projektu umowy jest zapis o dostępie on-line do monitoringu GPS. Na terenie 
Gminy, uwzględniając określoną w uchwale Rady Gminy częstotliwość odbioru odpadów, zbiórka 
odpadów będzie odbywała się w czasie jednego tygodnia w miesiącu. Ze względu na ochronę danych 
osobowych – Wykonawca proponuje udostępnienie podglądu dla upowaŜnionych osób Zamawiającego 
na terenie swojej bazy transportowej w godzinach pracy bazy (dni robocze od 7 do 15). 
 
Odpowiedź: Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu dostęp on-line monitoringu GPS dotyczącego tras 
przejazdów, postojów itp. samochodów odbierających odpady, np. transportu tych odpadów do RIPOK. 
Nie chodzi tu o dane osobowe. 

 
 
 


