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MZGOK.271.6.2017.MM 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne położonych na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
„Odra-Nysa-Bóbr””. 

 

1. Proszę o szczegółową informację czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie kontenerów  
o pojemności 5-7 m3 pojemnikami 1100 litrów w następujący sposób 
Za 1 kontener 5 m3 - 5 pojemników 1100 litrów 
Za 1 kontener 7 m3 - 7 pojemników 1100 litrów 
Zaznaczamy że przychylenie się do wniosku ubiegającego się o zamówienie w dużym 
stopniu obniży koszty wykonania usługi. 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany kontenerów o pojemności 5-7 m3 pojemnikami 1,1 m3. 

2. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór następujących odpadów w formie wystawek przed 
posesją z zachowaniem częstotliwości dwa razy do roku wiosna jesień - meble i inne 
odpady wielkogabarytowe ,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,odpady 
niebezpieczne , opony ,tworzywa sztuczne, baterie i akumulatory, szkło, papier /tektura, 
chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych w zamian  
za wyposażanie PSZOK w każdej gminie w odpowiednie kontenery o określonej 
pojemności 
Zaznaczamy że przychylenie się do naszej prośby znacząco ograniczy koszty 
zamówienia. 

„Wystawki” odpadów przed posesję nie dotyczą właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

3. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ dotyczącą nakazu wyposażenia PSZOK w kontenery  
na odpady remontowo budowlane i zielone argumentujemy to zapisem w SIWZ który 
mówi że Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na indywidualne zgłoszenie właściciela 
nieruchomości, kontenery przeznaczone na odpady remontowo-budowlane  
i rozbiórkowe oraz odpady zielone. Wykonawca musi poinformować właściciela 
nieruchomości o wysokości opłaty za odbiór tych odpadów. Wykonawca rozlicza się  
za odbiór kontenera z odpadami remontowo-budowlanymi i zielonymi indywidualnie  
z właścicielem nieruchomości. Procedura dotyczy odbioru odpadów 
nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 



4. Czy wykonawca ma obowiązek odbioru z nieruchomości niezamieszkałych większej 
ilości części samochodowych pochodzących z demontażu takich jak opony, zderzaki, 
elementy karoserii, fotele ,szyby itp. 

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane są wyłącznie odpady komunalne tj. 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, oraz frakcje segregowane: papier i tektura, 
szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji. 

5. Czy do obowiązków wykonawcy wchodzących w zakres zamówienia należy odbiór z 
nieruchomości niezamieszkałych odpadów przemysłowych czy tylko komunalnych. 

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane są wyłącznie odpady komunalne tj. 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, oraz frakcje segregowane: papier i tektura, 
szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji. 

6. Co Wykonawca ma rozumieć przez poniższe sformułowanie w SIWZ ,czy na terenie 
związku istnieją podmioty niezamieszkałe które mają siedzibę w budynkach 
wielolokalowych? 

Wykonawca dopuszcza przeznaczenie do selektywnej zbiórki odpadów w budynkach 
wielolokalowych pojemników o pojemności 1100 I, które zamiast odpowiedniego 
koloru zgodnego z daną frakcją odpadów, będą miały jeden kolor lecz oznaczone 
zostaną  
w trwały i czytelny sposób opisem zawierającym nazwę frakcji odpadów  
wg wytycznych zawartych w niniejszej 

Tak, istnieją. 

 

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

/-/ Marek Babul 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu Międzygminnego Związku 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

„Odra-Nysa-Bóbr” 


