
1 
 

 

Krosno Odrzańskie, dnia 12 maja 2017 r. 

MZGOK.271.1.2017.MM   

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie 
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr””, znak 
sprawy: MZGOK.271.1.2017.WZ 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z wpłynięciem do 
Zamawiającego zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się 
następującego wyjaśnienia: 

Pytanie nr 1 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego brak jest jakichkolwiek danych 

liczbowych dotyczących ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia – Zamawiający 

nie podał ani ilości szacunkowych odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru w 

okresie realizacji umowy (z podziałem na poszczególne frakcje i odpady odbierane z 

nieruchomości/PSZOK), nie określił ilości maksymalnych odpadów (np. na zasadzie ilość 

szacunkowa plus 5, 10, 15, 20%), a także danych historycznych odnoszących się do ilości 

odpadów odebranych w latach poprzednich. W związku z powyższym prosimy o podanie 

ilości odpadów w podziale na poszczególne frakcje odpadów, które przewidziane są do 

odbioru w trakcie trwania umowy, gdyż niezbędne jest to do ustalenia wartości 

wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

W poniższej tabeli przedstawiono ilości odpadów z podziałem na frakcje, które były 

odbierane od właścicieli nieruchomości gmin członkowskich Związku oraz zebrane w 

Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w latach 2014 – 2016. Przewiduje się 

zwiększenie maksymalnej ilość odpadów odbieranych na poziomie 20%. 

Tabela nr 1: Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w latach 2014 – 2016 z 

terenu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-

Bóbr” (członkowie: Gmina Bobrowice, Gmina Bytnica, Gmina Gubin, Gmina 

Maszewo). 
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Kod 
odebranych 

odpadów 
Rodzaj odebranych odpadów 

Rok, w których zostały odebrane 
odpady 

2014 2015 2016 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 34,6 57,5 52,91 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 168,2 205,2 274,45 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,0 0,5 0,0 
15 01 07 Opakowania ze szkła 275,3 217,2 246,38 
16 01 03 Zużyte opony 1,8 1,8 6,760 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
0,0 14,2 0,0 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

2,6 24,8 1,800 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,0 2,9 0,0 
17 03 80 Odpadowa papa 0,0 4,3 0,0 

17 06 03* 
Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne 
0,0 1,8 0,0 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03 

3,1 0,0 0,0 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,0 0,0 10,830 

20 01 99 
Inne niż wymienione frakcje zebrane 

w sposób selektywny 
0,0 0,0 2,270 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,0 3,4 16,540 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
0,0 18,4 22,440 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
1987,1 2082,2 1938,152 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 250,6 128,3 331,23 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 2: Odpady zebrane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w latach 2014 – 2016 z terenu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” (członkowie: Gmina Bobrowice, Gmina Bytnica, 
Gmina Gubin, Gmina Maszewo). 
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Kod 
odebranych 

odpadów 
Rodzaj odebranych odpadów 

Rok, w których zostały odebrane 
odpady 

2014 2015 2016 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,300 0,600  0,400 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  0,000 3,900  4,680 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  0,000 6,300 0,000  

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,400 1,000  0,700 

16 01 03 Zużyte opony 3,700 1,200 5,280 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
102,200 41,900  73,260 

17 01 02 Gruz ceglany  0,000 8,900 0,000  

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

2,800 4,500  0,730 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  0,000 2,100  0,480 

17 03 80 Odpadowa papa 2,000  0,000  0,700 

17 04 05 Żelazo i stal  0,000 0,100   0,000 

17 06 03* 
Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne 
 0,000  0,000  0,000 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
 0,000 0,100 0,000  

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03 

 0,000 0,200 0,000  

20 01 10 Odzież 0,900 0,400  1,000 

20 01 11 Tekstylia 0,200 0,200  0,320 



4 
 

20 01 35 

zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

1,600 1,100  0,000 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,300 0,900  5,145 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,500 0,200 0,000  

20 01 99 
Inne niż wymienione frakcje zebrane w 

sposób selektywny 
 0,000 0,000  0,000  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  0,000 0,400  0,980 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 11,800  0,000 0,000  

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 18,600 25,900  21,230 
 
 
 
Tabela nr 3: Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w latach 2014 – 2016 z 
terenu Gminy Dąbie. 

Kod 
odebranych 

odpadów 
Rodzaj odebranych odpadów 

Rok, w których zostały odebrane 
odpady 

2014 2015 2016 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 14,900 13,000 12,140 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 44,300 67,500 85,240 
15 01 07 Opakowania ze szkła 48,200 47,000 25,880 
16 01 03 Zużyte opony 0,000 0,000 0,000 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
0,000 3,400 0,000 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

6,000 2,600 0,000 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03 

0,000 3,800 0,000 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,000 0,400 0,000 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5,200 33,900 59,380 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 843,600 919,000 883,500 
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komunalne 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 117,580 102,400 31,140 

 
 
Tabela nr 4: Odpady zebrane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w latach 2014 – 2016 z terenu Gminy Dąbie. 

Kod 
odebranych 

odpadów 
Rodzaj odebranych odpadów 

Rok, w których zostały 
odebrane odpady 

2014 2015 2016 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

0,000 0,600 181,460 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0,000 0,000 1,000 

20 01 35 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

0,000 0,000 1,000 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 
0,000 0,000 1,000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0,000 44,700 13,760 
 
 

Pytanie nr 2 

Brak jest w SIWZ jakichkolwiek danych dotyczących ilości i rodzaju (zabudowa 

jednorodzinna, wspólnoty) nieruchomości zamieszkałych. Podobnie rzecz ma się 

z nieruchomościami niezamieszkałymi. Nie ma także w SIWZ informacji, jaka część 

właścicieli nieruchomości zadeklarowała selektywną zbiórkę. Zamawiający zadeklarował 

przedstawienie stosownych wykazów nieruchomości do 30 czerwca 2017r., a co za tym idzie 

– jak można założyć – dysponuje odpowiednimi danymi lub chociaż ich częścią (np. danymi 

za 2016r.). W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w/w danych przed terminem 

złożenia ofert przetargowych. 

Odpowiedź: 

Wykaz nieruchomości wraz z podziałem na segregowane/zmieszane, ilość osób oraz ilość 

i wielkość pojemników podano w załączniku NR 8 do ogłoszenia. 

 

Pytanie nr 3 

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, prosimy o informację, kto czerpie ewentualne dochody ze sprzedaży frakcji 

zbieranych selektywnie, tj. makulatury, tworzyw sztucznych i szkła.  

Odpowiedź: 
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Dochody ze sprzedaży frakcji segregowanych tj. makulatury tworzyw sztucznych i szkła są 

dochodami Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 4 

Formularz ofertowy nie zawiera punktu, w którym wykonawcy mieliby złożyć 

oświadczenia dot. okoliczności ocenianych w ramach poszczególnych kryteriów poza 

cenowych. W jakim miejscu oferty należałoby więc złożyć oświadczenie w tym 

przedmiocie? Jest za to miejsce na złożenie oświadczeń dot. terminu wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki i worki w sytuacji, gdy nie ma to żadnego znaczenia dla 

ustanowionych przez Zamawiającego kryteriów. Ponadto Zamawiający wprowadził 

kryterium „Zwiększona częstotliwość” o wadze 20%. Opis kryterium jest następujący: 

zaoferowanie zwiększonej częstotliwości odbioru frakcji segregowanych (papieru i szkła) 

w każdym roku – waga kryterium 20%; maksymalnie 20 pkt. Kryterium ,,Zwiększona 

częstotliwość" oceniane będzie: za zwiększenie częstotliwości w każdym roku 5 punktów 

– maksymalna liczba punktów 20.  

Opis ten rodzi zasadnicze pytanie – o ile należy zwiększyć częstotliwość odbioru frakcji 

segregowanych w każdym roku obowiązywania umowy, by dostać dodatkowe punkty? 

Wobec tak określonego wymogu SIWZ należałoby przyjąć, że jakiekolwiek zwiększenie 

daje dodatkowe punkty.  

Tak opisane kryterium nie daje Zamawiającemu żadnej korzyści – jest nieprecyzyjne                   

i nieweryfikowalne. 

 Mając na uwadze powyższe wnosimy o dostosowanie druku formularza ofertowego              

w ten sposób aby można było w czytelny sposób umieścić informacje oceniane przez 

Zamawiającego a także doprecyzowanie kryteriów pozacenowych. 

Odpowiedź: 

Kryterium „Termin płatności” – można opisać w punkcie 4)  formularza ofertowego po 

„Akceptujemy warunki płatności”; i proponujemy termin płatności…………..dni od dnia 

dostarczenia faktury i kompletu dokumentów. 

Ponieważ frakcje „papier i szkło” maja być odbierane co 2 miesiące, punkty w „Kryterium 

zwiększona częstotliwość” będzie liczone w następujący sposób: 

- minimum 1 dodatkowy wywóz w miesiącu przez cały rok (6 dodatkowych wywozów) to 

daje 5 punktów, 

- za każdy kolejny rok świadczenia usług – kolejne 5 punktów, 

- razem 4 lata daje 20 punktów. 

Oświadczenie o ilości dodatkowych wywozów należy wpisać w punkcie 11) formularza 

ofertowego.  
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Pytanie nr 5 

Termin realizacji umowy – umowa i SIWZ zakładają rozpoczęcie realizacji zamówienia            

z dniem 1 lipca 2017r., przy czym wykonawca do 30 czerwca 2017r. ma wyposażyć 

nieruchomości w pojemniki i ustalić z Zamawiającym harmonogram i przekazać go 

właścicielom nieruchomości. Wykaz nieruchomości, które mają być wyposażone                   

w pojemniki i ujęte w harmonogramie wykonawca otrzyma przy tym do 15 czerwca 2017r. 

Na te wymogi SIWZ należy „nałożyć” termin złożenia ofert w postępowaniu – 26.05.2017r. 

oraz dodać, że Zamawiający musi po otwarciu ofert zbadać ofertę i JEDZ wykonawcy, 

wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp wyznaczając 

wykonawcy co najmniej 10-cio dniowy termin na ich złożenie, sama umowa w sprawie 

zamówienia publicznego nie może być zawarta przed upływem 10 dni od dnia dokonania 

wyboru oferty najkorzystniejszej. Dodać przy tym należy, że ustawodawca nie bez 

powodu nakazuje przyjęcie w takim postępowaniu 60-cio dniowego terminu związania 

ofertą. Założony przez Zamawiającego termin  wykonania poszczególnych obowiązków 

(30.06. i 01.07.) jest więc już dziś niemożliwy do dochowania.  

Wnosimy o zmianę terminów wykonania zamówienia podanych w SIWZ – najlepiej 

poprzez określenie ich w sposób elastyczny, np. 14 dni od dnia przekazania Wykazu 

nieruchomości jako termin wyposażenia nieruchomości w pojemniki.   

Odpowiedź: 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pojemników do 30 czerwca 2017 r. ponieważ 

sam odbiór odpadów następuje od dnia 01 lipca 2017 r. Zamawiający nie zmienia 

terminów wykonania zamówienia natomiast wykaz mieszkańców i ilości pojemniku zostały 

podane w załączniku NR 8. 

Pytanie nr 6 

W pkt III.1. ppkt 6) SIWZ: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. Tak określony wymóg jest 

nieprecyzyjny, a zarazem bardzo szeroki, co narusza art. 29 ust. 3a Pzp w zw. z art. 29 

ust. 1 Pzp. W kolejnym punkcie mówi się o prawie Zamawiającego do żądania 

oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                     

i dokonywania ich oceny, natomiast w kolejnym mowa jest o dowodach – stosownym 

oświadczeniu. Czy złożenie dowodu (oświadczenie) z ppkt 8 wyczerpuje obowiązki 

wykonawcy, czy wykonawca musi każdorazowo przedstawić jeszcze dokumenty z ppkt 7.  

aby  uniknąć ryzyka dotyczącego nałożenia kary umownej (§ 5 ust. 1 pkt b umowy).  

Niedochowanie każdego z wymogów z ppkt 6, 7 i 8 może spowodować jej nałożenie. 

Odpowiedź: 

Tak wyczerpuje. Wykonawca nie musi każdorazowo przedkładać dokumentów. 
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Pytanie nr 7 

Pkt III.2.2 ppkt 4) SIWZ: utrudnienia z powodu prowadzenia remontów dróg – Czy 

Zamawiający będzie informował wykonawcę o planowanych remontach?  

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie posiada takich informacji. 

 

Pytanie nr 8 

Pkt III.2.2 ppkt 6) SIWZ: jaka jest szacunkowa ilość nieruchomości o utrudnionym 

dojeździe, na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem Gminy Dąbie ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ zapisał iż na terenie gmin członkowskich mogą znajdować się 

nieruchomości o utrudnionym dojeździe. Na dzień ogłoszenia przetargu brak było 

informacji ze strony dotychczasowych wykonawców o utrudnionym dojeździe. 

 

Pytanie nr 9 

Pkt III.2.3 SIWZ: Tabela opisująca częstotliwość jest nie dość precyzyjna, np. wynika z 

niej, że z PSZOK wykonawca odbiera tylko meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz 

zużyty sprzęt, a co z pozostałymi odpadami, ile ma być kontenerów w każdym PSZOK – 

czy o rodzajach i ilościach pojemników w jakie ma być wyposażony PSZOK decyduje 

Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał ilości odpadów w tabelach nr 2 i 4 przy pytaniu 1. O wielkości i ilości 

pojemników umieszczanych na PSZOK decyduje zamawiający. 

 

Pytanie nr 10 

Na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem Gminy Dąbie, prosimy                     

o informację jaka była częstotliwość opróżniania a także podanie szacunkowej ilości 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego                    

i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych z PSZOK dla poszczególnych gmin? 

Prosimy o wskazanie rodzaju odpadów i kodu odpadów, dla których należy zapewnić 

kontenery o pojemności 10m3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1000zł za każdy dzień nieświadczenia usług przez PSZOK. Czy 

Zamawiający przewiduje kary, gdy PSZOK nie będzie działał w godzinach zaoferowanych 

przez Wykonawcę w ofercie, które oceniane jest w ramach kryterium? 

Odpowiedź: 
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Masa odebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego podana jest w tabeli nr 2 oraz w tabeli nr 4, w odpowiedzi na pytanie nr 

1. Częstotliwość odbierania w/w odpadów jest zgodna z harmonogramem wywozu – 

tabela w SIWZ. Godziny otwarcia PSZOK określa zamawiający. Kontenery o pojemności 

10m3 należy zabezpieczyć dla odpadów o kodzie: 16 01 03 (zużyte opony), 17 01 01 

(odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 07 (zmieszane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06), 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35), 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe). 

Dla odpadów o kodzie: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 07 (opakowania ze 

szkła), 17 03 08 (odpadowa papa), 17 02 03 (tworzywa sztuczne) i 20 02 01 (odpady 

ulegające biodegradacji) należy podstawić kontenery o pojemności 5m3. 

 

 

 

 

Pytanie nr 11 

Na podstawie danych z lat poprzednich z uwzględnieniem Gminy Dąbie, prosimy                    

o informację jaką ilość odpadów wielkogabarytowych wystawianych przed posesje 

(„wystawka") przewiduje Zamawiający w poszczególnych gminach w okresie 

obowiązywania  umowy.  

Odpowiedź: 

Odpady wielkogabarytowe były odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie 

z harmonogramem wywozu nieczystości (tabela „częstotliwość odbioru umieszczona 

w SIWZ). Masa odpadów wielkogabarytowych została podana w tabeli nr 1 oraz w tabeli 

nr 3, w odpowiedzi na pytanie nr 1. Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości odpadów 

o 20% w stosunku do roku 2016. 

 

Pytanie nr 12 

Mając na uwadze charakterystykę gmin wchodzących w skład Związku uprzejmie prosimy 

o podanie ilości wspólnot mieszkaniowych ? 

 

Na terenie gmin członkowskich Związku znajdują się 24 wspólnoty mieszkaniowe. 

Pytanie nr 13 
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Gdzie jest zlokalizowany pojemnik o pojemności 5000l i z jaką częstotliwością był 

opróżniany w latach poprzednich ? 

Odpowiedź: 

 

Ilości pojemników 5000 l i miejsce ich rozmieszczenia podaje załącznik Nr 8. 

Z częstotliwością odbioru 1 raz w miesiącu. 

 

Pytanie nr 14 

Pkt III.2.4 SIWZ: mowa jest o pojemniku o pojemności 7000l – jakie nieruchomości mają 

być wyposażone w takie pojemniki i z jaką częstotliwością należy je odbierać? Jak zapisy 

tego pkt mają się do pkt III.2.7 ppkt 1 SIWZ, w którym Zamawiający podaje ilości 

pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych, które ma „zabezpieczyć” wykonawca.  

W pkt III.2.7 ppkt 1 SIWZ nie pojawia się pojemność 5000l i 7000l, przy czym z Tabeli 

dot. „Częstotliwości odbiorów” wynika, że kontener o pojemności 5000l jest przeznaczony 

do zbiórki odpadów zmieszanych. 

Odpowiedź: 

Ilości pojemników 5000 l i 7000 l oraz miejsce ich rozmieszczenia podaje załącznik Nr 8. 

Z częstotliwością odbioru 1 raz w miesiącu. 

 

Pytanie nr 15 

Ile pojemników do zbiórki odpadów selektywnych ma „zabezpieczyć” wykonawca – 

z Tabeli dot. „Częstotliwości odbiorów” wynika, że wspólnoty zbierają odpady selektywne 

w kontenerach? Czy tych kontenerów nie zabezpiecza wykonawca? Jaka jest ich ilość ? 

Odpowiedź: 

Na każdą frakcję minimum 1 pojemnik. Wszystkie pojemniki zabezpiecza Wykonawca. 

 

Pytanie nr 16 

Pkt III.2.7 ppkt 3 SIWZ określa miesięczna ilość worków, którą wykonawca ma 

„zabezpieczyć”. Jednak w kolejnym punkcie Zamawiający wskazał: Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pojemników i worków w trakcie trwania umowy. 

Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna 

od złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji. Szacuje się możliwy wzrost 

liczby pojemników i worków w trakcie trwania umowy o 20 % w stosunku do 

zapotrzebowania podanego w niniejszej SIWZ na pierwszy miesiąc trwania umowy. 

Zapis ten powoduje, że zapisy dot. ilości pojemników i worków są niewiążące, a poprzez 

użycie sformułowania „szacuje się” także podana w tym punkcie maksymalna ilość 

pojemników/worków, o które może wzrosnąć zapotrzebowanie zamawiającego jest 
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niewiążąca. Wykonawca nie wie więc, w oparciu o jakie dane ma szacować wysokość 

swojego wynagrodzenia. Prosimy o wykreślenie słowa „szacuje się” i określenie w ten 

sposób maksymalnej ilości worków/pojemników w sposób wiążący. 

Odpowiedź: 

Nie ma możliwości ustalenia maksymalnej ilości worków i pojemników. Wynika to między 

innymi z tego, że liczba mieszkańców jest zmienna. 

 

Pytanie nr 17 

Pkt III.2.6. ppkt 8 SIWZ: prosimy o informację – na podstawie danych z lat poprzednich (z 

uwzględnieniem Gminy Dąbie) – o zmianach w ilości nieruchomości wchodzących               

w skład systemu odbioru odpadów komunalnych, zarządzanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Ewidencję nieruchomości prowadzi Starostwo Powiatowe. Związek nie dysponuje danymi 

co do zmian w ilości nieruchomości. 

 

Pytanie nr 18 

Pkt III.2.10 ppkt 3 SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości                     

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zgodnie ze 

wskazaniem w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego do Regionalnych 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Obowiązujące przepisy nakazują 

skierowanie do instalacji RIPOK odpadów zielonych, pojęcie odpadów zielonych                     

i odpadów ulegających biodegradacji nie są tożsame. Czy w takim przypadku jedna 

i druga grupa odpadów ma być skierowana do ZZO Marszów bądź Racula? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1987) odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także 

z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, w związku z czym takie 

odpady należy przekazać do instalacji RIPOK. 

 

 

 

Pytanie nr 19 

Pkt XXIII.3 SIWZ: W jaki sposób zmienią się warunki realizacji zamówienia w przypadku 

zmiany ilości członków Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
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"Odra-Nysa-Bóbr" –Zamawiający powinien przewidzieć możliwość zmiany umowy, w tym 

możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany zakresu zamówienia. 

W ocenie wykonawcy, zapisy SIWZ nie zawierają jednoznacznych postanowień 

umownych w tym zakresie, w szczególności co do możliwości zmiany wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy, charakteru oraz warunków wprowadzenia takiej zmiany. 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się zmiany ilości członków Związku ani też zmiany warunków realizacji 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 20 

W par. 2 ust. 1 projektu umowy: opóźnienie w wykonaniu usługi nie musi być spowodowane 

działaniami/zaniechaniami wykonawcy, stąd prosimy o zmianę opóźnienia na zwłokę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy w tym zakresie. 

Pytanie nr 21 

W par. 2 ust. 2 projektu umowy: Czy wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ładu                

i porządku w miejscach odbioru odpadów w sytuacji, gdy do zanieczyszczenia miejsca 

odbioru odpadów (rozrzucone odpady, rozerwane worki, wylane ciecze etc.) nie doszło                  

w wyniku działań pracowników wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie jest zobowiązany jeżeli wykaże, że nie doszło do tego w wyniku działań 

pracowników (np. dokumentacja fotograficzna przed i po odbiorze odpadów). 

 Pytanie nr 22 

W par 2 ust. 3: Czy wykonawca jest zobowiązany wymienić uszkodzone pojemniki, jeśli do 

ich uszkodzenia doszło na skutek działania osób trzecich, a nie przy opróżnianiu? W jaki 

sposób należy dokumentować takie sytuacje i w jakiej formie Zamawiający będzie rozliczał 

się z Wykonawcą za wymienione pojemniki? 

Odpowiedź: 

Wykonawca wymieni uszkodzone pojemniki i rozliczy się z użytkownikiem pojemnika. 

 

Pytanie nr 23 

Par. 5 projektu umowy: Kara umowna dotyczy wszystkich możliwych przypadków 

nienależytego wykonania umowy, a więc nieodebrania odpadów w terminach wynikających       

z harmonogramu, i nieuporządkowania miejsca odbioru, i niedostarczenia pojemnika – 
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ilekroć zajdą podstawy do naliczenia kary umownej z lit. a), d)-i), zajdzie podstawa do 

jednoczesnego naliczenia kary z lit. b). Kara ta będzie mogła być naliczona także                       

w przypadku każdego innego przejawu nienależytego wykonania umowy, bez względu na 

jego wagę i możliwość powstania z tego tytułu szkody, czy uciążliwości dla mieszkańców.  

Uprzejmie prosimy o weryfikację zapisów w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Kary umowne nalicza się oddzielnie dla wymienionych w umowie w literach a); d) – i) 

natomiast kara z litery b) dotyczy pozostałych nie przewidzianych okolicznościach 

nienależytego wykonania umowy.  

Pytanie nr 24 

Par. 5 ust. 1 lit c: Zamawiający przewidział kary umowne za odstąpienie od umowy, nie 

rozróżnił jednak sytuacji, w której do odstąpienia dojdzie z winy Zamawiającego. Wnosimy 

o umieszczenie zapisu w tym zakresie równoważnego dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie. 

Pytanie nr 25 

Par. 14 ust. 1 lit. b: Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy, którymi będą 

utrata zezwolenia na transport lub zbieranie odpadów komunalnych, wydana przez 

właściwy organ.  

SIWZ nie wprowadza wymogu posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych 

i zezwolenie to nie będzie wykonawcy potrzebne, jeśli wykonawca nie obsługuje PSZOK, 

a tylko odbiera z niego odpady. Wykonawca nie musi mieć także zezwolenia na zbieranie 

odpadów, jeśli odpady nie są magazynowane na bazie magazynowo – transportowej, 

a bezpośrednio transportowane do instalacji. Dlaczego więc utrata zezwolenia na zbieranie 

odpadów komunalnych (i jakiego zezwolenia) ma być podstawą do odstąpienia od umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający skreśla w §14 ust.1 litera b) umowy słowa mylnie wpisane „lub zbieranie”. 

 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający, wzorem lat poprzednich, przewiduje opracowanie szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i udostępnienie go wykonawcom ubiegającym się                       

o udzielenie zamówienia? Jest on wskazany jako załącznik do umowy, jednak nie wchodzi      

w skład dokumentacji postępowania. 
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Odpowiedź: 

Tak dołożono załącznik Nr 8. 

Pytanie nr 27 

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie odbiór odpadów pochodzących z cmentarzy 

komunalnych i przystanków autobusowych, jeśli tak to jaki należy przyjąć rodzaj i kod 

poszczególnych odpadów? 

Odpowiedź: 

Tak: - dla odpadów pochodzących z cmentarza - kod 20 02 03 

- dla odpadów z przystanków autobusowych – kod 20 03 03 

Pytanie nr 28 

Prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie ilości odpadów 

odebranych w 2016 roku w gminach należących do Międzygminnego Związku Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr", dla następujących kategorii odpadów:  

― zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. lodówki, pralki, telewizory itp., 

― inne odpady takie jak przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, 

świetlówki oraz chemikalia,  

― zużyte opony (samochodowe, maszyn rolniczych i traktorów), 

― odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Odpowiedź: 

Masa w/w odpadów podana jest w tabeli nr 1 w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

Pytanie nr 29 

Prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, poprzez udostępnienie wykazu 

nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych, wraz z wskazaniem ilości 

mieszkańców. 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu „Wykaz nieruchomości wraz z ilością 

pojemników”. 

Pytanie nr 30 

W związku z faktem, iż gmina Dąbie należy do innego regionu gospodarki odpadami niż 

pozostałe gminy Związku MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” prosimy o informacje, gdzie mają 

być kierowane odpady komunalne z gminy Dąbie? 
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Odpowiedź: 

Odpady z gminy Dąbie mają być kierowane zgodnie z uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku 

Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji Planu 

Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych (Dz. 

Urz. Woj. Lub. 2017 poz. 1027) 

 

Niniejsze wyjaśnienia stają się częścią integralną SIWZ 

 
 

 
 
 

  /-/ Wiesław Zielazny 
Przewodniczący Zarządu 

 
Prosimy o niezwłoczne  potwierdzenie otrzymania pisma. 
 


