
                                                                                                      Świedziebnia,  29. 05. 2013 r.  

Gmina Świedziebnia 

87-335 Świedziebnia 

 

 

ZP. 271.2.2013  

 

                                                                                                     Do wszystkich uczestników 

                                                                                                     postępowania przetargowego   
 

 

 

Wyjaśnienie   

 

 W związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego postępowania przetargowego na 

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia. 

Zamawiający odnosząc się do art. 38 ust. 1  i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje 

treść zapytania i odpowiedź: 

 

Pytanie 1 -     Rozdział III litera B. ust.1 pkt b. SIWZ – Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy    o 
utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) do zadań Gminy 
należy osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie ponownego użycia       i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, gdyż Gmina ma do dyspozycji odpowiednie narzędzia. Wykonawca 
może być jedynie zobowiązany do zastosowania wszystkich niezbędnych przedsięwzięć i czynności do 
odbierania odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych prawem poziomów np. przez 
zaopatrywanie w konieczne ilości worków do zbierania odpadów segregowanych, ich terminowe 
odbieranie, ważenie itp.  Prosimy o doprecyzowanie zapisu, iż Wykonawca ma obowiązek 
zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych          
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    
i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło; bo tylko w takim 
zakresie Wykonawca może mieć wpływ. 

 

Ad 1. Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek zapewnić osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3 c ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r., poz. 

391 z póżn. zm.) . Ponadto musi   zapewnić realizację zamówienia   przez zastosowanie 

wszystkich niezbędnych przedsięwzięć i czynności do odbierania odpadów w sposób 

zapewniający osiągnięcie  wymaganych prawem poziomów zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowanie 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych   

( Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia         

i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. 
 
Pytanie 2.       Rozdział III litera B. ust.1 pkt d. SIWZ – Wykonawca rozumie, że powstałe szkody muszą 

być udowodnione. 
 



Ad 2. Szkody powstałe w majątku zamawiającego muszą być udowodnione. 

 

Pytanie 3.        Rozdział III litera B. ust.1 pkt h. SIWZ – Prosimy o dookreślenie, że w przypadku 
stwierdzenia iż właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, 
Wykonawca odbierze odpady w następnym terminie, w cyklu dla odpadów niesegregowanych. 
Zgodnie z Rozdziałem III litera B. ust.1 pkt g. SIWZ – zakazuje się mieszania selektywnie zbieranych 
odpadów z niesegregowanymi. Wykonawca rozumie, że protokół nie wymaga podpisu właściciela 
nieruchomości. 

 

Ad 3. Właścicielowi nieruchomości który nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów 

Wykonawca odbierze odpady w  następnym terminie, w cyklu dla odpadów nie 

segregowanych.  Protokół  wymaga podpisu właściciela. 

 

Pytanie 4. Rozdział III litera B. ust.1 pkt i. SIWZ – Prosimy o określenie jakiej dokładności ważenia 
wymaga Zamawiający? Czy ma na myśli ważenie wszystkich odpadów z gminy łącznie, czy dla każdej 
miejscowości oddzielnie. 

 

Ad 4  Zamawiający zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów 

komunalnych łącznie z Gminy.  

 

Pytanie 5.     Rozdział III litera B. ust. 3 pkt 4) ppkt b) SIWZ – Kto obsługuje a kto wyposaża PSZOK w 
pojemniki? 

 

Ad 5. Zamawiający zakłada lokalizację PSZOK w roku 2014. Obsługę zapewnia Wykonawca 

natomiast wyposażenie PSZOK w pojemniki Zamawiający, ewentualnie wydzierżawi od 

Wykonawcy.   

 

  Pytanie 6  Rozdział III litera B. ust. 3 pkt 4) ppkt e) SIWZ – Kto nadzoruje limity dla właścicieli 
nieruchomości? 

 

Ad 6. limity przyjęcia odpadów komunalnych dotyczą ilości oddawanych łącznie odpadów 

komunalnych do PSZOK-u oraz zbiórek objazdowych w ciągu roku w przeliczeniu na jednego 

właściciela nieruchomości zamieszkałej nadzoruje Wykonawca.  

 

Pytanie 7.   Rozdział III litera B. ust. 3 pkt 5) SIWZ – Prosimy o określenie czy zbiórka objazdowa 
dotyczy tylko nieruchomości zgłoszonych; 

Ad 7. Zbiórka objazdowa dotyczyć będzie zgłoszonych  poszczególnych miejscowości.   

Pytanie 8.    Rozdział III litera B. ust. 5 pkt 5) SIWZ – Prosimy o określenie jakiej dokładności           w 
wyszczególnieniu miejsca odbioru odpadów wymaga Zamawiający. Czy zapisu że odpady pochodzą z 
Gminy Świedziebnia, czy w podziale na miejscowości 

Ad 8. Zamawiający wymaga zapisu ze odpady pochodzą z Gminy Świedziebnia . 

Pytanie 9.    Rozdział III litera C. ust. 1 pkt 3) SIWZ – Jakie kroki podejmie Zamawiający jeżeli 
właściciel nieruchomości będzie się uchylał od obowiązku posiadanie worków/pojemników. 



Ad 9. Zamawiający w ramach własnych środków  zakupi worki plastykowe które bezpłatnie 

dostarczy  właścicielom nieruchomości. ( na odpady segregowane) . Na odpady 

zmieszane właściciel nieruchomości zapewnia pojemnik. Jeżeli właściciel nieruchomości 

będzie się uchylał od tego obowiązku, Zamawiający wymusi  ten wymóg  procedurą 

administracyjną 

        

Pytanie 10 . Rozdział III litera C. ust. 1 pkt 4) SIWZ – Kto rozdaje worki. 

 

Ad 10. Gmina przekaże worki plastykowe Wykonawcy który rozda właścicielom 

 nieruchomości. 

 

Pytanie 11. Rozdział IX litera A ust. 2 i Rozdział X litera B. pkt 5  SIWZ – brak spójności zapisów w 
zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia 

Ad 11.  W rozdziale IX litera A ust 2 uszczegółowia się zapis ,, Posiadać wiedzę                           

i doświadczenie. Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym 

okresie, wykonał lub wykonuje usługę bądź usługi polegające na odbiorze stałych odpadów 

komunalnych z nieruchomości o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto 

oraz objętych lub realizowanych w zakresie świadczenia było co najmniej 1000  nieruchomości 

zamieszkałych”. 
 

                                                                                        Wójt 

                                                                                 /-/Szymon Zalewski 

                                                                                           


