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Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 
ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda

Dot.  postępowań:  SOA.271.7.2016, SOA.271.8.2016, SOA.271.9.2016,
SOA.271.10.2016, SOA.271.11.2016, SOA.271.12.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (dalej: Pzp)w odpowiedzi na zapytania
w  przedmiocie  wyjaśnienia  treści  SIWZ  w  postępowaniach  o  udzielenie
zamówień na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
z terenu Sektora I, II, III, IV, V, VI położonego na terenie Związku Gmin
Regionu  Ostródzko-Iławskiego  „Czyste  Środowisko”  z  siedzibą  w
Ostródzie, transport odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie
do właściwej  instalacji  oraz  świadczenie  innych usług."  prowadzonych  w
trybie przetargu nieograniczonego, wyjaśniam, co następuje:

Pytanie Nr 1:

W rozdziale II Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 6 istnieje zapis mówiący, że
Wykonawca  będzie  odbierał  odpady  komunalne  również  poza  ustalonym
Harmonogramem  w  następujących  sytuacjach:  w  ramach  akcji  „Sprzątania
Świata”, dożynki, obchody świąt miast i gmin członków Związku Gmin. Wyżej
wymienione sytuacje mogą wystąpić  maksymalnie 3 (trzy) razy w roku w danej
gminie po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  do  Wykonawcy  będzie  należał  tylko  odbiór
odpadów  komunalnych  czy  też  sprzątanie  (np.  zbieranie  niedopałków,
opakowań po jedzeniu,  itp.).  Kto  zapewnia  pojemniki  na  powyższe  imprezy
Zamawiający czy Wykonawca?  

Odpowiedź Zamawiającego:

Do Wykonawcy należał będzie tylko odbiór odpadów komunalnych. Pojemniki
zapewnia organizator imprezy.

Pytanie Nr 2:



W §13 projektu umowy pkt 11 jest zapis mówiący, że za rozpoczęcie w dniu
roboczym realizacji odbioru i transportu odpadów pojazdem nieopróżnionym
z odpadów z dnia poprzedniego w wysokości 10.000 zł.

Prosimy  o  wyjaśnienie,  w  jaki  sposób  Wykonawca  powinien  postąpić  z
odpadami  odebranymi  podczas  imprez  np.  dożynek,  które  zazwyczaj
odbywają się w dni wolne od pracy i w weekendy, czyli również w dni w
których jest zamknięta instalacja. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza w
świetle grożących kar umownych za rozpoczęcie w dniu roboczym realizacji
odbioru i transportu odpadów pojazdem nieopróżnionym z odpadów z dnia
poprzedniego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca  powinien  tak  zorganizować  pracę  swojego  zakładu,  aby  było
możliwe opróżnienie pojazdu  i rozpoczęcie w dniu roboczym realizacji odbioru
i transportu odpadów pojazdem opróżnionym.

Pytanie Nr 3:
W  rozdziale  I  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  pkt.  2  ppkt.  2  Zamawiający
wskazuje  odpady  komunalne  zbierane  w sposób  selektywny z  podziałem na
frakcje:
- papier i tektura (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01),
- metale (20 01 40),opakowania z metali (15 01 04),
- tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02),  
- zmieszane odpady opakowaniowe (150106)
- opakowania wielomateriałowe (15 01 05), 
- szkło (20 01 02), opakowania ze szkła ( 15 01 07),
-  odpady  zielone  oraz  odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (20 02 01, 20 01 08), odpady z
targowisk (200302);
- przeterminowane leki (20 01 31, 20 01 32);
- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe (20 01 33, 200134);
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36); 
- meble i odpady wielkogabarytowe (20 03 07);
- odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie
(17 01 01, 170102, 170103, 17 01 07, 17 01 80, 170201, 170202);
- zużyte opony (16 01 03);
- inne odpady nieulegające biodegradacji (200203);



- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (200199);
- 200138 drewno inne niż wymienione w 200137;
- 200111 tekstylia;
- 200110 odzież.

Prosimy o informację, kto ponosi koszt zagospodarowania wyżej wymienionych
odpadów? Czy w przypadku dostarczenia ich do RIPOK w Rudnie Zamawiający
pokryje te koszty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  ponosi  koszt  zagospodarowania  odpadów  dostarczonych  do
RIPOK Rudno.

Pytanie Nr 4:

W §4 projektu  umowy Zamawiający  wskazuje terminy realizacji  Przedmiotu
Umowy  
w zakresie:

1. 01  stycznia  2017r.  do  31  grudnia  2019r. –  w  zakresie  odbierania
odpadów komunalnych na warunkach opisanych w Umowie*,

2. do  22  grudnia  2016r. w  zakresie  prac  organizacyjno-technicznych
dotyczący  obowiązku  Wykonawcy  sporządzenia  Harmonogramu,  o
którym  mowa  w  §  6  ust.  
2 Umowy i  do dnia 30 grudnia 2016r. do jego wydruku i dystrybucji
wśród wszystkich właścicieli nieruchomości Sektora II*, 

3. do  22  grudnia  2016r. w  zakresie  wyposażenia  aptek  w  pojemniki
przeznaczone  do  zbierania  przeterminowanych  leków  oraz  punktów
użyteczności publicznej do zbierania baterii*, 

4. do 22 grudnia 2016r. w zakresie wyposażenia „gniazd” na terenie gmin,
które przyjęły  system gniazdowy i budynków wielolokalowych na terenie
gmin  z  systemem  
„u  źródła”  w  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  w ilości  co
najmniej  
1  „gniazdo”   zawierające  3   pojemniki  do  zbierania  poszczególnych
frakcji – papier, plastik, szkło według wykazu zawartego w  Załączniku
Nr  4  do  OPZ,  a  w  zabudowie  jednorodzinnej  właścicieli
nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  gmin  



z systemem „u źródła”, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów w
worki do zbierania takich frakcji jak papier, plastik, szkło*,       
* z  zastrzeżeniem,  iż  w  przypadku  zawarcia  Umowy  w  terminie
uniemożliwiającym  realizację  zamówienia  we  wskazanym  terminie  –
zostanie on przesunięty na odpowiedni okres.

5 .do 31 stycznia 2020r. w zakresie przekazania Sprawozdania półrocznego
za drugie półrocze 2019r.

Zapis  „* z  zastrzeżeniem,  iż  w  przypadku  zawarcia  Umowy  w  terminie
uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie – zostanie on
przesunięty na odpowiedni okres.”  pojawia się również m.in.  w rozdziale III
Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  pkt.  
1  mówiącym  o  terminie  przedłożenia  harmonogramu  do  akceptacji
Zamawiającego.

Wnioskujemy o doprecyzowanie, iż „odpowiedni okres”  to okres np. 3 tygodni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  wyjaśnia,  że  „odpowiedni  okres” to  okres  zapewniający
prawidłowe wykonanie umowy.

Pytanie Nr 5:

W rozdziale III Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt.  2 jest zapis mówiący, że
Zamawiający  przedstawi  Wykonawcy  uwagi  do  projektu  Harmonogramu  w
terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania, a Wykonawca zobowiązany
jest  je  uwzględnić  i  przedstawić  Zamawiającemu  ostateczny  projekt
Harmonogramu  do  akceptacji  w  formie  elektronicznej,  
w terminie 1 dnia od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego.

Wnioskujemy  o  zmianę  terminu  dla  Wykonawcy  na  przedstawienie
ostatecznego projektu harmonogramu dla Zamawiającego, z 1 na 2 dni robocze.
 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia terminu.

Pytanie Nr 6:

W rozdziale III Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt.  8 jest zapis mówiący, że
Wykonawca  na  własny  koszt  doręczy  właścicielom  nieruchomości  pierwszy



zatwierdzony  przez  Zamawiającego  harmonogram  w  formie  papierowej,
najpóźniej do dnia 30 grudnia 2016r.

Wnioskujemy o zmianę powyższego zapisu poprzez usunięcie daty 30 grudnia
2016  r.  i  zastąpienie  je  terminem  np.  3  tygodni  od  dnia  zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisu.

Pytanie Nr 7:
W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ jest miejsce na
wskazanie nazwy podwykonawcy. 
Prosimy o wyjaśnienie,  w jaki  sposób wypełnić dane podwykonawców, jeśli
Wykonawca  na  etapie  składnia  ofert  wie,  że  będzie  korzystał  z  usług
podwykonawców, natomiast nie wie konkretnie, jaka firma będzie pełniła rolę
podwykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż to Wykonawca decyduje w jaki sposób i na podstawie
jakiego dokumentu wypełni dane dotyczące podwykonawców.

Pytanie Nr 8:

W §6 pkt. 6 projektu umowy jest zapis mówiący, że „Wykonawca w terminie 7
dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy wykaz
realizowanych  umów  na  odbiór  i  transport  odpadów  lub  na  odbiór  i
zagospodarowanie  odpadów,  innych  niż  Umowa  oraz  w  okresie  realizacji
Umowy w terminie  7  dni  po  zawarciu  takich  umów będzie  o  ich  zawarciu
informował Zamawiającego na piśmie. Informacja będzie zawierać co najmniej
następujące  dane:  strony  umowy,  przedmiot  umowy,  kod  odpadu, okres
obowiązywania, instalacja, do której przekazywane są odpady”.

Wnioskujemy, podobnie jak inni Wykonawcy, o usunięcie powyższego zapisu,
gdyż  ujawnienie  takich  danych  stanowi  naruszenie  tajemnicy  między
przedsiębiorcami. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz
w  kontekście  odpowiedzi  udzielonych  innym  Wykonawcom,  prosimy  o
doprecyzowanie,  że  chodzi  tylko  o  umowy  zawarte  na  świadczenie  usługi



odbioru odpadów na terenie związku „Czyste Środowisko”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis. Nadmieniamy, że przekazane Zamawiającemu
dane powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych  osobowych (tj.  w  szczególności  bez  imion,  nazwisk,  adresów,  nr
PESEL  ).  Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  i
przedmiot umowy itd. powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający
nie żąda podania warunków handlowych.

Przypominamy, iż dane rejestrowe podmiotu zawierającego takie umowy są 
jawne ( CEIDG oraz KRS).

Pytanie Nr 9:

1. W rozdziale VII Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamawiający wskazuje
wymagania  dotyczące  pojazdów  takie  jak:  „Wykonawca  jest
zobowiązany  wyposażyć  wszystkie  pojazdy  używane  do  realizacji
zamówienia w urządzenia zapewniające monitoring ich pracy, tj. 

1) rejestrator  mobilny,  umożliwiający  podłączenie  3  kamer  i
wyposażony w moduły GPS, WiFi oraz GSM. 

2) do rejestratora winny być podłączone 3 kamery, które należy umieścić
z przodu, boku i przy zsypie w celu kontroli prawidłowości segregowania
odpadów.  
W przypadku pojazdów typu HDS i bramowiec dopuszcza się montaż 2
kamer.  
3)  system  monitoringu  powinien  posiadać  parametry  techniczne
umożliwiające  rejestrację  zdarzeń  w  dobrej  rozdzielczości.  Ponadto
system  monitoringu  winien  umożliwiać  wyszukiwanie  zaawansowane
(data,  czas,  zdarzenia)  oraz  poprzez  dołączone  oprogramowanie
umożliwić pracę w sieci, winien ponadto umożliwiać rejestrację zdarzeń
w podczerwieni o zasięgu minimum 15 m. i umożliwić zabezpieczenie
hasłem.

2. System powinien umożliwiać Zamawiającemu bieżący podgląd materiału
video  
(w postaci filmów) ze wszystkich kamer oraz pozycji GPS  pojazdów na
interaktywnej mapie w czasie rzeczywistym w siedzibie Zamawiającego



za pomocą dedykowanego oprogramowania.  System powinien spełniać
również  poniższe  warunki:
1) bieżący zapis materiału video (w postaci filmów) przekazywanego z
kamer  za  pośrednictwem  sieci  GSM  na  serwerze  umieszczonym  w
siedzibie  Zamawiającego.
2) dodatkową archiwizację danych (np. poprzez sieć Wi-Fi) na serwerze
umieszczonym w siedzibie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapewni posiadanie nieograniczonego dostępu do systemu
monitoringu wykorzystywanego do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym
zwłaszcza  niezbędne  oprogramowanie  do  serwera  umieszczonego  w
siedzibie Zamawiającego oraz program kliencki do podglądu ONLINE i
archiwizacji  danych.  Po  stronie  Wykonawcy  leży  również  obowiązek
zapewnienia łączności GSM pomiędzy rejestratorami umieszczonymi w
pojazdach i serwerem znajdującym się w siedzibie Zamawiającego.

Wnioskujemy o usunięcie powyższego zapisu.  Biorąc pod uwagę informacje,
które można znaleźć na stronach internetowych operatorów sieci komórkowych,
nie gwarantują one bardzo dobrej  jakości  zasięgu sieci  3G na terenie całego
Związku, który jest niezbędny do wypełnienia powyższych zapisów SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie Nr 10:
W związku z treścią odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.11.2016 r. na pytanie
nr  7,  z  której  wynika,  że  to  Wykonawca  będzie  administratorem  danych
powstałych  z  zapisu,  wnosimy  
o  zmianę  treści  umowy  i  zobowiązanie  Zamawiającego,  podobnie  jak
Wykonawcy w  §5 pkt. 5 projektu umowy, do przestrzegania poufności co do
uzyskiwanych informacji. 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  jest  podmiotem  publicznym,  który  zobowiązany  jest  do
stosowania  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych.  Poufność  informacji
pozyskanych jako administrator danych zagwarantowana zostanie w umowie o



powierzeniu  przetwarzania  danych  osobowych,  o  której  mowa  w  zdaniu
ostatnim w §5 pkt 5 umowy. 


