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Ostróda, dnia 29 maja 2013r. 
 
 
 
Nr postępowania: AD.271.1.2013 
 
 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW 
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : „ Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części 
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora I położonego na terenie Związku 
Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.” 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( 
Dz.U. z 2010r. Ne 113, poz. 759 z póź. zm.) ( dalej: Pzp), w związku ze zwróceniem się 
Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej: SIWZ) 
Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz dokonuje zmiany nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia: 

 
Zapytanie Nr 5: Co będzie powodować udzielenie zamówień uzupełniających: 

- zwiększenie ilości mieszkańców powyżej 55739, 

- zebranie odpadów powyżej 13545,99 Mg 

Czy inne czynniki ( jakie?). 

Odpowiedź Nr 5: 

Zamawiający w SIWZ przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w 

przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. W zakres zamówień uzupełniających mogą 

wchodzić jedynie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, a warunkiem 

możliwości ich udzielenia jest m.in. zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego. Z 

pewnością zarówno wzrost liczby mieszkańców jak i ilość wytwarzanych odpadów może wpłynąć 

na możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

 

Zapytanie Nr 6: Zgodnie z pkt. 1.4. SIWZ oraz pkt. 15 Wykonawca zobowiązany jest w ramach 

świadczenia usługi wyposażyć punkty selektywnej zbiórki odpadów w pojemniki do selektywnej 

zbiórki oraz zapewnić czystość tych pojemników. Zwracamy się z zapytaniem kto w trakcie 

trwania wykonywania zamówienia będzie odpowiedzialny za ww. pojemniki. Czy w przypadku 
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stwierdzenia zniszczenia nie będącego wynikiem nieprawidłowości leżących po stronie 

Wykonawcy, czyli np. w wyniku przypadkowego lub umyślnego spalenia, Zamawiający 

przewiduje poniesienie finansowej odpowiedzialności z tego tytułu? 

Odpowiedź Nr 6: Za pojemniki odpowiada Wykonawca. W przypadku powstanie szkód w 

pojemnikach, niezależnie z czyjej winy, na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawy pojemników 

lub/i uzupełnienia ich ilości do wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca też ma 

prawo i obowiązek dochodzenia odszkodowania od sprawy szkody. 

 

Zapytanie Nr 7: W opisie przedmiotu zamówienia znajdujemy zapis, iż Przedmiotem 

zamówienia jest: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości[…], tymczasem w 

pkt. 1 SIWZ Zamawiający wymienia odpady z podziałem na frakcje, również z grupy 15 – 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach, oraz z grupy 17- Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych). Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ, uwzględniając w przedmiocie 

zamówienia jedynie odpadadów komunalnych z grupy 20. 

Odpowiedź Nr 7: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym przedmiocie. W pkt 3 opisu 

przedmiotu zamówienia w sposób szczegółowy opisano kody odpadów, do których odbioru 

zobowiązany jest Wykonawca. Wszystkie te odpady to odpady komunalne, wymienione we 

właściwych Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 

Zapytanie Nr 8: Czy na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wystarczy 

potwierdzenie salda lub wydruk z konta środków pieniężnych na koncie Wykonawcy, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert? 

Odpowiedź Nr 8: Zgodnie z zapisem pkt 12.1.7 na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i 

finansowej Wykonawca składa informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składnia ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

Zapytanie Nr 9: Czy dowodami, potwierdzającymi, iż usługi o których mowa w pkt.12.1.3. 

SIWZ mogą być referencje, wystawione przez odbiorców tych usług? 
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Odpowiedź Nr 9: Dowodami, o których mowa w pkt 12.1.4. mogą być referencję wystawione 

przez odbiorców usług.  

 

Zapytanie Nr 10: Czy Zmawiający  uznaje za dopuszczalną jako dokument potwierdzający, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

informację z Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie figuruje w 

rejestrze płatników składek KSI ZUS? 

Odpowiedź Nr 10: Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości, aby okoliczność o nie 

zaleganiu  z opłacaniem podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne mogła 

zostać zweryfikowana przez Zamawiającego na podstawie innego dokumentu niż zaświadczenie 

właściwego organu. Fakt, że podmiot nie jest płatnikiem składek nie stoi na przeszkodzie w 

uzyskaniu stosownego zaświadczenia uprawnionego organu.  

 

Zapytanie Nr 11: Prosimy o doprecyzowanie pkt. 23.4.3., że w celu zawarcia umowy 

Wykonawca winien dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi 

samochodowej, potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z 

oryginałem”, jeżeli na terenie bazy magazynowo – transportowej Wykonawca zamierza 

magazynować odpady. Wykonawcy, którzy nie planują magazynowania odpadów nie są 

zobowiązani do posiadania takiego dokumentu. 

Odpowiedź Nr 11: Zamawiający informuje, iż zapis pkt. 23.4.3 SIWZ zmienia się na następujący: 

„ Kopii dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej, wymaganej w pkt 3 SIWZ w 

zakresie obowiązków wykonawcy ppkt 15, potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za 

zgodność z oryginałem” – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów” 

Powyższe jest zgodne z zapisem pkt 11.4.1 pkt 6 ppkt d) SIWZ. 

 

Zapytanie Nr 12: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem dokumenty potwierdzające 

uprawnienia oraz doświadczenie osób wymienionych w Formularzu nr 4 oferty? Czy takimi 

dokumentami mogą być oświadczenia pracowników? 

Odpowiedź Nr 12: Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Zapytanie Nr 13: Prosimy o doprecyzowanie, które rodzaje odpadów są przyjmowane przez 

RIPOK bezpłatnie w ramach przedmiotowego zamówienia. Czy za przekazanie odpadów 
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selektywnie zebranych, czyli np. o kodach 17 01 07, 17 01 80, 15 01 07 Wykonawca będzie musiał 

wnieść opłatę za przyjęcie przez RIPOK zgodnie z ich bieżącym cennikiem? 

Odpowiedź Nr 13: Za odpady, do których odbierania zobowiązany jest Wykonawca, następnie 

przekazane przez Wykonawcę do RIPOK - Wykonawca nie uiszcza opłaty.  

 

Zapytanie Nr 14: Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie  Zamawiający żąda osiągnięcia 

określonych poziomów recyklingu skoro przedmiotem zamówienia jest sam odbiór odpadów. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przetransportowanie odpadów z miejsc ich gromadzenia do 

RIPOK, bez uwzględnienia ich zagospodarowania. W związku z powyższym wnosimy zmianę tej 

części SIWZ. 

Odpowiedź Nr 14: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy „osiągnięcia” poziomów recyklingu, a 

jedynie wymaga, aby Wykonawca dążył do osiągniecia tych poziomów. Wykonawca odbierający 

odpady jest bowiem ważnym uczestnikiem procesu gospodarki odpadami i jego działania 

powinny być nakierowane na osiągnięcie właściwych poziomów. 

 

Zapytanie Nr 15:  Prosimy o wyraźne uwzględnienie w warunkach umowy możliwości zmiany 

adresu bazy magazynowo – transportowej. 

Odpowiedź Nr 15: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. W przypadku zmiany 

adresu Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić o powyższym Zamawiającego i 

przedstawić tytuł prawny do bazy magazynowo –transportowej. 

 

Zapytanie Nr 16: W jakim celu Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 1 osobą 

posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń mechanicznych,tj. ładowarki lub ładowarko – 

koparki ? Tego rodzaju uprawnienia są zbędne, jeżeli Wykonawca nie przewiduje magazynowania 

odpadów na terenie bazy magazynowo – transportowej. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z 

SWIZ. 

Odpowiedź Nr 16: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zdaniem Zamawiającego, 

co najmniej 1 osoba wykonująca zamówienie powinna posiadać takie uprawnienia. Fakt, iż 

Wykonawca nie przewiduje magazynowania odpadów jest jego prawem. Może to też czynić od 

początku realizacji umowy lub w trakcie. Posiadania takich uprawnień może być konieczne w 

sytuacjach nagłych i awaryjnych, gdzie użycie ładowarki  będzie niezbędne do odbioru odpadów. 

Jest również konieczne dla np. odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych. 
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Zapytanie Nr 17: Zamawiający wymaga doraźnego  udostępniania pojemników na wniosek  

właściciela nieruchomości zamieszkałej do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

z prac prowadzonych we własnym zakresie oraz odbioru tych odpadów. Na jakiej podstawie 

wykonawca ma udostępnić pojemnik, czy w drodze odrębnej umowy dzierżawy, najmu, na 

podstawie której wykonawca rozliczy się  z właścicielem nieruchomości. 

Odpowiedź Nr 17: Wykonawca ma udostępnić pojemnik w ramach wykonania przedmiotu 

zamówienia. Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, a tym samym 

nie jest konieczne zawieranie odrębnej umowy. 

 

Zapytanie Nr 18: Gdzie Wykonawca ma przekazać odpady wymienione w pytaniu nr 12 i kto 

poniesie koszt ich utylizacji. 

Odpowiedź Nr 18: Wykonawca odpady  budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych przez 

właściciela nieruchomości we własnym zakresie przekazuje do RIPOK. Koszty unieszkodliwiania 

ponosi Zamawiający. 

 

Zapytanie Nr 19: Wnioskujemy o zmianę zapisu pkt. 11.4.1 ppkt 7 wymagania w zakresie bazy 

magazynowo – transportowej tj: „ teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony 

w: 

a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów 

b)punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów – w przypadku wykonywania tych czynności 

przez uprawnione podmioty zewnętrzne należy przedstawić umowę na wykonywanie usługi” 

na zapis zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. W sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122): „ Na terenie bazy magazynowo – transportowej 

powinny znajdować się także : 1)  punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 2) miejsce do 

mycia i dezynfekcji pojazdów – o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione 

podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej.” 

Odpowiedź Nr 19: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

Zapytanie Nr 20: Wnioskujemy o dopisanie do wymagań w pkt. 11.4.1 ppkt 7 c) „miejsce do 

magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych” zapisu „w 

przypadku magazynowania odpadów na terenie bazy”, ponieważ wszystkie zebrane selektywnie 

odpady komunalne Wykonawca zamierza przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
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odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. 

Odpowiedź Nr 20: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zapis powyższy jest 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. ( Dz.U. z 2013r. 

poz.122). 

 

Zapytanie Nr 21: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego posiadania  pojazdu o DMC 

do 7, 5 t lub o zmianę na DMC 12 t, lub wskazanie ograniczonych miejsc gdzie nie można 

dojechać większym pojazdem ciężarowym. Z własnego doświadczenia wiemy, iż takie małe 

pojazdy nie są potrzebne do zrealizowania zamówienia wręcz są niepraktyczne, ponieważ wiąże 

się to z transportem niewielkiej masy odpadów do znacząco odległego RIPOK-u znajdującego się 

w Rudnie co przekłada się na większe koszty i cenę oferenta. Takie pojazdy są przydatne do 

obsługi terenu  np. Starego Miasta w dużych miejscowościach. 

Odpowiedź Nr 21: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, iż 

małe pojazdy są konieczne do odbioru odpadów zarówno w terenie ciasnej miejskiej zabudowy, 

jak i w terenie wiejskim, na obszarach letniskowych, gdzie dojazd drogami gruntowymi jest często 

utrudniony ( np. z uwagi na stan drogi).  

 

Zapytanie Nr 22: Czy odpady budowlane mają zostać przekazane do RIPOK w Rudnie? 

Związek „Czyste Środowisko” będzie ponosił opłaty za zagospodarowanie tych odpadów ? Jeśli 

tak to na jakiej podstawie zamawiający wymaga od Wykonawcy uznania odpowiednich poziomów 

odzysku tj. „19. Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest dążyć do osiągnięcia 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami 

następujących frakcji odpadów w poszczególnych latach: 

b)innych niż niebezpieczne odpady budowlane  i rozbiórkowe, w wysokości co najmniej 36 % w 

2013 r., 38% w 2014 r., 40 % w 2015 r. i 42% w 2016 r. wagowo” 

Wnioskujemy o wykreślenie wyżej wymienionego zapisu z SIWZ. 

Odpowiedź Nr 22: Odpady budowlane powinny być przekazywane do RIPOK. Koszty 

utylizacji tych odpadów ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie 

obowiązku „ dążenia” przez Wykonawcę do osiągnięcia poziomów recyklingu. 

 

Zapytanie Nr 23: W niektórych sektorach są przewidziane pojemniki na odpady z metalu, które 

ma podstawić Wykonawca. Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ zapotrzebowania na 

podstawienie pojemników na metal, ponieważ jest to nieracjonalne i stwarza tylko zbędny 
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dodatkowy koszt, ponieważ wiadomo, że wszystkie odpady z tych pojemników zostaną zabrane 

przez „ zbieraczy złomu”, a wykonawca będzie musiał robić „darmowy przejazd” żeby sprawdzić 

czy pojemniki są zapełnione. 

Odpowiedź Nr 23: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.  

 

Zapytanie Nr 24: Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ zapisu pkt. 11.4.1 pkt 8) tj. na terenie 

bazy magazynowo – transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsca przeznaczenia; urządzenia 

muszą być utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, posiadać zabezpieczenie 

przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas magazynowania, 

urządzenia muszą być poddawane myciu  i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na miesiąc a w okresie 

letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty 

potwierdzające wykonanie mycia i dezynfekcji urządzeń,” ponieważ nie każdy wykonawca będzie 

magazynował odpady z selektywnej zbiórki  na terenie własnej bazy magazynowo – 

transportowej tylko bezpośrednio przekaże te odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z hierarchią postępowania odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach lub odpisanie zapisu do pkt 8) takiej treści – w przypadku 

magazynowania odpadów na terenie własnej bazy magazynowo – transportowej. 

Odpowiedź Nr 24: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zapis powyższy jest 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. ( Dz.U. z 2013r. 

poz.122). 

 

Zapytanie Nr 25: Wnioskujemy o zmianę zapisu SWIZ pkt 11.3 tj. „O udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: co najmniej 2 (dwoma) pracownikami 

posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracami 

związanymi z odbiorem odpadów komunalnych” na zapis „O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: co najmniej 2 pracownikami posiadającymi co 

najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem 

odpadów komunalnych”, z własnego doświadczenia wiemy, iż osoba posiadająca roczne 

doświadczenie w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów również dobrze 

poradzi sobie z obowiązkami związanymi z kierowaniem pracami związanymi z odbiorem 

odpadów jak osoba posiadająca  2 – letnie doświadczenie. 
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Odpowiedź Nr 25: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zamawiający pozostaje w 

przekonaniu, iż 2 letni okres wymagany do wykazania doświadczenia zawodowego jest okresem 

minimalnych, zwłaszcza dla stanowiska kierowniczego. 

 

Zapytanie Nr 26: Zamawiający wymaga w SIWZ: 

„11.4.2. W zakresie narzędzi i urządzeń technicznych: 

- Wykonawca musi posiadać co najmniej 5 pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów 

komunalnych (śmieciarka) z emisją spalin minimum EURO III; 

-Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów Komunalnych z emisją spalin minimum EURO III; 

-Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 pojazd małogabarytowy, tj. o masie dopuszczalnej do 

7,5 tony do odbioru odpadów z miejsc o ograniczonym dostępie; 

-Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji  

kompaktującej z emisją spalin minimum EURO III – pojazdy dostosowane do przewozu 

kontenerów wyposażone w urządzenia hakowe; 

Zamawiający wymaga 10 pojazdów na każdy sektor, co jest zbyt dużym wymaganiem adekwatnie 

do wielkości zamówienia. Z własnego doświadczenia wiemy, iż do obsługi każdego z sektorów 

wystarczy 5 pojazdów. Zatem wnioskujemy zmianę treści tego zapisu (co wpłynie na korzystną 

cenę ofertową) na: „11.4.2. w zakresie narzędzi i urządzeń technicznych: 

- Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów 

komunalnych (śmieciarka) z emisją spalin minimum III; 

-Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych z emisją spalin minimum Euro III; 

- Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej z emisją spalin minimum EURO III – pojazdy dostosowane do przewozu 

kontenerów wyposażone w urządzenia hakowe. 

Odpowiedź Nr 26: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zamawiający 

przenalizował potrzeby w zakresie sprzętu dla każdego z sektorów i jego zdaniem 5 pojazdów nie 

obsłuży w sposób należyty danego obszaru. 

 

Zapytanie Nr 27: Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie pojazdów z silnikami starszymi niż 

EURO 3 to jest EURO 2, EURO 1 skoro ustawa nie precyzuje w jakie silniki mają być 

wyposażone samochody służące do odbierania odpadów. Samochody, które posiadają starsze 

silniki niż EURO 3 też powinny zostać dopuszczone do realizacji zadania ponieważ są 
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dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli również emisji 

spalin. W związku z czym domagamy się zmiany tego zapisu w SIWZ. 

Odpowiedź Nr 27: Określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. 

( Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości wymogi dla pojazdów są wymogami minimalnymi. Zamawiający, 

prowadząc gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie 19 gmin zobowiązany jest dążyć do 

zachowania norm ochrony środowiska. W związku z powyższym określono wymogi dla 

pojazdów transportujących odpady na średnim poziomie emisji spalin. Zamawiający nie 

przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

Zapytanie Nr 28: W opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 15 Wykonawca jest zobowiązany do 

doraźnego udostępniania pojemników na wniosek właściciela nieruchomości zamieszkałej do 

gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac prowadzonych we własnym 

zakresie, na wykonanie których  nie jest wymagane pozwolenie na budowę. 

 

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pisząc o "doraźnym udostępnianiu 

pojemników"? Prosimy również o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Wykonawca ma dokonać 

weryfikacji, czy odpady budowlane pochodzą z prac wykonywanych we własnym zakresie? Czy 

oddający odpady będzie poinformowany o obowiązku zawiadomienia Wykonawcy o rodzaju 

prowadzonych robót budowlanych? 

 Czy zamawiający przewiduje określone ilości ww. odpadów na gospodarstwo domowe w okresie 

realizacji zamówienia? 

 

Odpowiedź Nr 28: Zamawiający pod pojęciem „ doraźne udostępnianie pojemników” rozumie 

dostarczenie pojemnika na każde zgłoszenie zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości – 

w celu zgromadzenia tam odpadów budowalnych pochodzących z prac wykonywanych we 

własnym zakresie. Wykonawca powinien samodzielnie, na podstawie doświadczenia ocenić z 

jakiego źródła pochodzą powyższe odpady ( ilość, rodzaj, wielkość nieruchomości, ilość 

mieszkańców). Oddającego odpady, jako mieszkańca gmin obowiązują zapisy Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w gminach. W razie wątpliwości, co do rodzaju odpadów 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego. Odpady te powinny być zabierane bez 

ograniczeń, dlatego też Zamawiający nie przewiduje szacowania ich ilości. 
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Zapytanie Nr 29: W opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 19 Wykonawca jest zobowiązany dążyć 

do osiągnięcia poziomów recyklingu, w okresie realizacji umowy, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U. z 2012 r. 

poz. 645). W pkt. 19 istnieje zapis mówiący, że w przypadku nieosiągnięcia ww. poziomów, 

Wykonawca zapłaci kary mowne zgodnie z umową. 

 

Prosimy o wykreślenie z Opisu Przedmiotu Zamówienia zobowiązania Wykonawcy dotyczącego 

osiągnięcia poziomów recyklingu, gdyż obowiązek osiągnięcia tych poziomów leży po stronie 

wskazanego przez Zamawiającego RIPOK-u tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów RUDNO 

Sp. z o.o. 

Odpowiedź Nr 29: Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązkiem Wykonawcy nie jest osiągnięcie 

danych poziomów, ale dążenie do ich osiągnięcia. Wykonawca odbierający odpady jest bowiem 

pierwszym ogniwem w procesie gospodarki odpadami komunalnymi i powinien przyczyniać się 

do osiągania określonych przez przepisy poziomów recyklingu.  

 

Zapytanie Nr 30: W pkt. 9 SWIZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co 

najmniej 2 pracownikami posiadającymi co najmniej 2 -letnim doświadczeniem zawodowym w 

zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych oraz 6 osobami 

posiadającymi uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych. 

 

Prosimy o "sprecyzowanie", w jaki sposób Wykonawca ma opisać doświadczenie w formularzu 

nr 4 " Wykaz osób i podmiotów", które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia". Jakie 

uprawnienia ma wskazać Wykonawca, potwierdzające posiadanie  doświadczenie zawodowe w 

zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych. 

 

Odpowiedź Nr 30: W formularzu Nr 4 stanowiącym Załącznik do Oferty Wykonawca w 

przypadku pracowników, co do których ustanowiono wymóg posiadania co najmniej 2 letniego 

doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów  

komunalnych należy wpisać: imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności, opis 

doświadczenia oraz podstawę do dysponowania. 

Z opisu doświadczenia powinno wynikać, iż dany pracownik kierował pracami związanymi z 

odbiorem odpadów.  
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W przypadku wykazu osób posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia do 

prowadzenia pojazdów ciężarowych należy wpisać: imię i nazwisko, zakres wykonywanych 

czynności, opis uprawnień ( np. prawo jazdy kat. C) oraz podstawę do dysponowania. 

 

Zapytanie Nr 31: W pkt. 8 ppkt 10.20 Wykonawca zostaje zobowiązany do dystrybucji 

harmonogramu mieszkańcom nieruchomości w terminie do 30.06.2013 r. 

 Projekt umowy w par. 11 pkt 6 zawiera zapis mówiący o karach umownych w wysokości 5000,00 

zł za niedostarczanie właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu 

uznaje się sytuację w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli 

nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu. 

 

 Prosimy o " sprecyzowanie" jaką formę dostarczenia harmonogramu Zamawiający dopuszcza 

jako skuteczną. Czy musi być to informacja wysłana listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru, czy też Wykonawca ma samodzielnie dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości 

harmonogram za pokwitowaniem, czy też wystarczy umieszczenie harmonogramu np. w skrzynce 

pocztowej bez konieczności kwitowania jego odbioru przez właściciela nieruchomości? W 

związku z powyższym zapisem w umowie istnieje ryzyko, że Wykonawca będzie ponosił kary, za 

które w żaden sposób nie może odpowiadać. Właściciel nieruchomości może poinformować 

Zamawiającego, że nie otrzymał harmonogramu pomimo, że dostarczono go do skrzynki. 

 Zwracamy się z prośbą o dokładne wyjaśnienie powyższych kwestii. 

Odpowiedź Nr 31: Zamawiający dopuszcza w przypadku zabudowy jednorodzinnej – 

umieszczenie harmonogramu w skrzynce pocztowej, bez potwierdzenia odbioru. W przypadku 

zabudowy wielorodzinnej – umieszczenie harmonogramu na poszczególnych klatkach 

schodowych - na tablicach ogłoszeń, a nadto dostarczenie harmonogramu Zarządcy/Zarządowi 

Wspólnoty Mieszkaniowej/Spółdzielni. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania przed Zamawiającym, iż powyższy obowiązek 

wykonał należycie. 

 

 

Zapytanie Nr 32: W pkt. 8 SIWZ ppkt 10.2 Zamawiający wyznacza termin do 15 czerwca 2013 

r. w zakresie prac organizacyjno - technicznych dotyczących obowiązków Wykonawcy 

poprzedzających wdrożenie nowego systemu poprzez sporządzenie harmonogramu. 
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 W związku z terminem składania ofert przypadającym na 12.06.2013 r. oraz trwającymi 

procedurami związanymi z wyborem najkorzystniejszej oferty, nie jest możliwe, aby przygotować 

harmonogram w terminie do dnia 15.06.2013 r. - brak informacji na temat wyboru firmy. Prosimy 

o zmianę tego zapisu. 

Odpowiedź Nr 32: Zamawiający przewidział powyższą sytuację, zamieszczając w pkt 10 oraz w 

projekcie umowy konieczne zapisy – w przypadku zawarcia umowy w terminie 

uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym dla danego obowiązku terminie – 

termin ten zostaje przesunięty na odpowiedni okres. Wykonawca jako profesjonalista, składając 

ofertę powinien być przygotowany do natychmiastowego podjęcia obowiązków w ramach 

przedmiotu zamówienia.  

 
Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.  
 
 
                                                                                                Dyrektor Biura Związku Gmin 
                                                                                               /-/ Krystyna Dobkiewicz 


