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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego na: ,,odbieranie i zagospodarowanie
odpadów 'komunalnych od właścicielanieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy z
terenu Miasta i Gminy Sztum"
nr sprawy: 271.13.2015

PYTANIE NR

1

Proszę o podanie ilościodpadów komunalnych w tonach (Mg), w rozbiciu na poszczególne fr'akcje,
odebranych z nieruchomości, z terenu N4iasta i Gminy Sztum, w okresie od 01.01.2015 r. do
30.06.2015 r.

oDPOWIEDŹ:
Poniżej przedstawiamy tabelaryczne Zestawienie ilościodebranych odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych w okresie od i '01'2015 r' do 30'06.2015 r.:
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Proszę o podanie w i]e sztuk i jakie rodzaje pojemników/kontenerów do gromadzenia odpadów'
Wykonawca musi wyposażyć nieruchomości z lerenu objętego pr./edmio(ouym postępowaniem na
dzień rozpoczęcia rea1izacj i zamówienia?

ODPOWIEDZ:
Wszystkie nieruchomości obj ęte systemem odbioru odpadów komunalnych w okresie ostatnich dwóch
lat Zostały wyposażone w niezbędne pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów. Nie mniej
jednak Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zaplecza pojemników o rodzajach i w ilościach

określonych w pkt III oPZ (stt. 8) celen rvykonywania w trakcie realizacji umowy obowiązków
określonycli w pkt IV ppkt 2 i 6 oPZ' Ponadto Wykonawca zobowiąZany jest do wyposażenia
punktów aptecznych w mieście w pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków o minimalnej
pojemności 20l w ilości6 szt'

wykaz punktów aptecznych oraz wszystkich punktów adl-esowych objętych całym systemem odbioru
i zagospodarowania odpadów Zostanie plzedłożony pruez Zamawiającego po zawarciu umowy. jednak

przed pierwszym dniem realizacji przednriolu zamówienia przez Wykonawcę. Wykaz będzie zawierał
nieruchomości, które należy wyposażyć w pojemniki.

UWAGA:
Jednocześrrie Zamawiający informrrje, że zmienia:
_ termin składania ofert na dzie6 Ż6.08.20t5 r. do godz. 12:00
- termirr otwarcia ofert na dzień 26.08.2015 r. o godz. 12:15

