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Krosno Odrzańskie 25 wrzesień 2017 r. 

 

 

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

Pytanie  1:  Ile  wagowo  odpadów  komunalnych,  z  podziałem  na  poszczególne  rodzaje  ‐ 
frakcje  odpadów  i  z  podziałem  na  poszczególne  gminy,  odebrano  od  właścicieli 
nieruchomości  niezamieszkałych  i  przekazano  do  zagospodarowania  odpowiednio 
w 2015r., 2016r. i 2017r.? 

Odpowiedź: 

W związku z tym, że przetarg nie jest podzielony na poszczególne gminy tylko dotyczy całego 

obszaru  Międzygminnego  Związku  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐Bóbr” 

zamawiający  przedstawia  w  poniższej  tabeli  ilość  odpadów  odebranych  od  właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych i przekazanych do zagospodarowania w latach 2015 – 2016. 

Z  uwagi  na  trwający  2017  r.  zamawiający  nie  podaje  ilości  odebranych  odpadów  i 

przekazanych do zagospodarowania. 

Kod odpadu  Rodzaj odpadu 

Lata, w których zostały odebrane odpady i 

przekazane do zagospodarowania 

2015  2016 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
208,22  193,82 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji  0,34  1,65 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
18,4  22,44 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  5,75  5,29 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  20,52  27,44 

15 01 07  Opakowania ze szkła  21,72  24,64 

 

Pytanie  2:  Ile  wagowo  odpadów  selektywnych,  z  podziałem  na  poszczególne  rodzaje 
odpadów  i  z  podziałem  na  poszczególne  gminy,  zebrano  osobno  od  właścicieli 
nieruchomości  niezamieszkałych  w  każdym  PSZOK‐u  odpowiednio  w  2015r.,  2016r. 
i 2017r.? 

Odpowiedź: 
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Zgodnie  z  Regulaminem  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  odpady 

mogą  dostarczać  wyłącznie  mieszkańcy,  a  więc  właściciele  nieruchomości  zamieszkałych 

gmin członkowskich MZGOK „Odra‐Nysa‐Bóbr” 

Pytanie 3: Czy Wykonawca może zastąpić pojemnik o pojemności 770 l innymi 
pojemnikami, np. 3x2401 i 1x1201 lub pojemnikiem lx 11001 ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  przewiduje  możliwość  zastępowania  pojemnika  o  pojemności  770l  tylko 

pojemnikiem o pojemności 1100l. 

Pytanie  4:  Kto  odpowiada  materialnie  i  finansowo  za  spalony  pojemnik  (np.  w  wyniku 
wrzucenia gorącego popiołu) lub zaginiony pojemnik? 

Odpowiedź: 

Właściciel nieruchomości, któremu został dostarczony pojemnik. 

Pytanie  5:  Kto  wykonuje  czynności  mycia  i  dezynfekcji  pojemników  w  czasie  ich 
użytkowania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych? 

Odpowiedź: 

Czynności mycia i dezynfekcji wykonuje właściciel nieruchomości. 

Pytanie  6:  Ile  pojemników  i  o  jakiej  pojemności  należy  dostarczyć  właścicielom 

nieruchomości niezamieszkałych, odrębnie w odniesieniu do poszczególnych gmin? 

Odpowiedź: 

W związku z tym, że przetarg nie jest podzielony na poszczególne gminy tylko dotyczy całego 

obszaru  Międzygminnego  Związku  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐Bóbr” 

zamawiający podał w tabeli 1. Liczbę pojemników na odpady zmieszane, którą wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć. Tabela 1. znajduje się w punkcie II.2.7. SIWZ. 

Pytanie  7:  Czy  dopuszcza  się  dostęp  do  "systemu  monitorowania  lokalizacji  pojazdów" 
poprzez bezpieczną aplikację komputerową? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie 8:  Ilu właścicieli nieruchomości niezamieszkałych złożyło deklarację, w tym ile  i o 
jakiej  pojemności  zgłoszono  pojemniki  w  deklaracjach,  odrębnie  w  odniesieniu  do 
poszczególnych gmin, wg stanu na dzień 31.08.2017r.? 

Odpowiedź: 

Liczba  nieruchomości  niezamieszkałych  została  podana  w  SIWZ  III.3  Natomiast  liczba 

pojemników wyjaśniona w pytaniu 6. 
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Pytanie 9: W których miesiącach Wykonawca ma odbierać opady segregowane, tj. „PAPIER 
I TEKTURĘ" we wskazanym okresie 15 miesięcy, tj. od 01.10.2017r. do 31.12.2018r.? 

Odpowiedź: 

Frakcja papieru  i  tektury zgodnie z częstotliwością odbioru odpadów zamieszczoną w SIWZ 

odbierana ma być co najmniej co 3 miesiące, w związku z czym zamawiający zastrzega sobie 

odbiór tych odpadów począwszy od października 2017 r. co 3 miesiące lub częściej. 

Pytanie  10:  W  których  miesiącach  Wykonawca  ma  odbierać  opady  segregowane, 
tj. „SZKŁO" we wskazanym okresie 15 miesięcy, tj. od 01.10.2017r. do 31.12.2018r.? 

 Odpowiedź: 

Frakcja szkła zgodnie z częstotliwością odbioru odpadów zamieszczoną w SIWZ odbierana ma 

być co najmniej  co 3 miesiące, w związku z  czym zamawiający  zastrzega sobie odbiór  tych 

odpadów począwszy od października 2017 r. co 3 miesiące lub częściej. 

Pytanie  11:  W  których  miesiącach  Wykonawca  ma  odbierać  opady  segregowane, 
tj. „ODPADY BIODEGRADOWALNE" we wskazanym okresie 15 miesięcy, tj. od 01.10.2017r. 
do 31.12.2018r.? 

Odpowiedź: 

Frakcja  odpadów  biodegradowalnych  zgodnie  z  częstotliwością  odbioru  odpadów 

zamieszczoną  w  SIWZ  odbierana  ma  być  co  najmniej  co  4  miesiące,  w  związku  z  czym 

zamawiający zastrzega sobie odbiór  tych odpadów począwszy od października 2017 r. co 4 

miesiące lub częściej. 

Pytanie 12: Czy Wykonawca ma odbierać opady  segregowane,  tj.  „MEBLE  I  INNE DPADY 
WIELKOGABARYTOWE"  we  wskazanym  okresie  15  miesięcy,  tj.  od  01.10.2017r.  do 
31.12.2018r.? 

Odpowiedź: 

Frakcja odpadów wielkogabarytowych zgodnie z zapisem w SIWZ odbierana jest z PSZOKu po 

zapełnieniu pojemnika. 

Pytanie  14:  Czy  częstotliwość  odbioru  tworzyw  sztucznych  i  opakowań 
wielomateriałowych, tj. „co najmniej 1 raz w miesiącu" oznacza odbiór częściej niż 1 raz w 
miesiącu, czyli np. 2, 3 lub 4 razy w miesiącu? 

Odpowiedź: 

Tak . W miarę potrzeb. 

Pytanie  15:  Czy Wykonawca ma  uwzględnić w  kalkulacji  kosztów  tylko  odbiór  odpadów 
selektywnych  z  PSZOK‐ów  od  właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych,  czy  także  od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych? 

Odpowiedź: 
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Wykonawca ma odbierać wszystkie odpady z PSZOK. 

Pytanie  16:  Ile  kontenerów  i  o  jakiej  pojemności  każdy  ma  dostarczyć  Wykonawca  do 
każdego PSZOK‐u? 

Odpowiedź: 

Na PSZOK powinny zostać dostarczone kontenery o pojemności 10 m3 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  17:  Czy  na  zakończenie  umowy  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. w miesiącu grudniu 2018r. 
Wykonawca  ma  odebrać  zmieszane  odpady  komunalne  oraz  tworzywa  sztuczne  i 
opakowania  wielomateriałowe  z  częstotliwością  1  raz  w  miesiącu,  czy  dodatkowo  ma 
odebrać 2‐gi raz na koniec miesiąca, tj. np. w dniu 31.12.2018r.? 
Czy Wykonawca ma  ponieść  dodatkowe  koszty  odbioru,  transportu  i  zagospodarowania 
ww. odpadów? 

Odpowiedź: 

Wykonawca  zobowiązany  jest  odebrać  zmieszane  odpady  komunalne  oraz  tworzywa 

sztuczne  zgodnie  z  obowiązującą  umową  tzn.  odpady  wytworzone  przez  właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych w grudniu 2018 r. należy odebrać np. w dniu 31.12.2018 r. 

Pytanie  18:  Czy  na  zakończenie  umowy  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. w miesiącu grudniu 2018r. 
Wykonawca ma  dodatkowo  odebrać  odpady  selektywne,  tj.  papier  i  tekturę,  szkło  oraz 
odpady biodegradowalne na koniec miesiąca, tj. np. w dniu 31.12.2018r.? 

Odpowiedź: 

Wykonawca  zobowiązany  jest  odebrać  odpady  selektywne  tj.  papier  i  tekturę,  szkło  oraz 

odpady  biodegradowalne  zgodnie  z  umową  tzn.  odpady  wytworzone  przez  właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych w grudniu 2018 r. należy odebrać np. w dniu 31.12.2018 r. 
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Pytanie  19.  Czy  Wykonawca  na  zakończenie  umowy  na  odbiór  i  zagospodarowanie 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych,  tj.  w  miesiącu 
grudniu 2018r. ma odebrać tylko pojemniki czy z ewentualną zawartością zgromadzonych 
odpadów komunalnych w tych pojemnikach? 

Odpowiedź: 

Wykonawca odbiera pojemniki wraz z zawartością. 

 

Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu 

/‐/ Marek Babul 


