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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.13.P.19 na:  
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Sitkówka-Nowiny od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r”.  

 
Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

dniu 28.02.2019 wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r., poz. 1986) przedstawiam treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1: 

W opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ pkt III ppkt 5 zamawiający pisze:  „Wykonawca w 
ramach umowy z Zamawiającym zorganizuje w miejscowościach i na terenie wskazanym przez Zamawiającego 
dodatkowe punkty do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, które wyposaży w odpowiednie pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości określonej potrzebami na każdorazowe zgłoszenie przesłane 
w formie elektronicznej przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia. 
Wartość oraz koszt dostawy pojemników winien zostać wliczony w cenę zamówienia. Szacuje się, że ilość 
dodatkowych punktów do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych nie będzie większa niż trzy.” 
W celu umożliwienia wyceny powyższej usługi, która nie narażałyby urzędu na przepłacenia za usługę, prosimy o 
doprecyzowanie: jakiej wielkości oraz ile pojemników wykonawca ma obowiązek wstawić, jaki odpad z grupy 
odpadów selektywnych wykonawca ma obowiązek odbierać, jakie ilości w/w odpadów wykonawca ma obowiązek 
odbierać? 
 
Odpowiedź nr 1: 

Każdy dodatkowy punkt selektywnej zbiórki będzie wymagał wyposażenia w pojemniki 1,1 m3 po 
jednym pojemniku do każdego rodzaju odpadów zbieranych selektywnie w miejscu ich wytwarzania, tj. 
papier, plastik, szkło, bio. W przypadku uruchomienia dodatkowych punktów zbiórki odpadów, terminy 
odbioru tych odpadów będą takie same, jak terminy odbioru odpadów zebranych selektywnie z zabudowy 
wielolokalowej.  
 
Pytanie nr 2: 

W opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ pkt III ppkt 10 zamawiający pisze: „Wykonawca 
zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości, 
zgromadzonych w odpowiednich pojemnikach oraz workach. Wykonawca zobowiązany będzie również do 
odbioru odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników oraz doprowadzenie do porządku 
zanieczyszczonych terenów przyległych. Obowiązek ten powinien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu 
pojemników i dotyczy zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i altan śmietnikowych w 
zabudowie wielolokalowej.” 
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „worki odpowiednie”? Czy odnosi się to tylko do koloru worków, czy muszą 
być to worki rozdawane przez wykonawcę, czy worki muszą nie przekraczać dopuszczalnej masy? 
 
Odpowiedź nr 2: 

Wymagania dotyczące worków na odpady zbierane selektywnie, w które Wykonawca ma 
obowiązek wyposażyć mieszkańców,  wskazał Zamawiający w p. III, ppkt 1zał. nr 6 do SIWZ. 
W przypadku, kiedy ilość worków okaże się niewystarczająca, dopuszczalne jest oddawanie odpadów w 
worku zastępczym, o właściwym kolorze, określonym w Regulaminie.  
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru każdej ilości odpadów, w związku z tym, zobowiązany jest 
również odebrać odpady zgromadzone obok pojemnika z powodu jego przepełnienia. Zobowiązany jest 
ponadto posprzątać odpady, które rozsypały się w trakcie odbioru.  
 
Pytanie nr 3 

Z jakiej powierzchni obok pojemnika wykonawca ma obowiązek odbioru i posprzątania odpadów? 
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Odpowiedź nr 3: 
Wykonawca ma za zadanie odebrać odpady zgromadzone luzem, leżące obok pojemników w altanach 
śmietnikowych, jak również obok pojemników wystawionych przed posesjami w zabudowie 
jednorodzinnej. Wniosek o określenie powierzchni wokół pojemników podlegającej sprzątaniu wydaje się 
nieuzasadniony z uwagi na to, że Zamawiający wskazał, jakich przypadków sytuacja ta dotyczy. 
 
Pytanie nr 4: 

Czy wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów zgromadzonych w „pojemnikach” nie spełniających norm np. 
skrzynkach, wiaderkach, miskach, słoikach, itp? Jeśli tak to jak klasyfikować w/w odpady? 
 
Odpowiedź nr 4:  
Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów zmieszanych wystawionych do odbioru obok pojemnika                    
w „pojemnikach” typu wiaderko, skrzynka. Odpady te należy sklasyfikować jako odpady zmieszane.  
 
Pytanie nr 5: 

Czy wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów (zmieszanych i segregowanych) zgromadzonych w workach nie 
spełniających norm np. workach po ziemniakach, nawozach itp.? 
 
Odpowiedź nr 5 : 
Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów zmieszanych wystawionych w workach bez względu na ich 
kolor i materiał, z którego je wykonano. Odpady segregowane muszą być gromadzone w workach o 
właściwym kolorze.  
 
Pytanie nr 6 

W opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ pkt III ppkt 1 3) zamawiający podał 13 rodzajów odpadów. 
Prosimy o doprecyzowanie poszczególnych rodzajów odpadów zawartych w w/w tabel, których właściciele 
nieruchomości, mieszkańcy mogą dostarczać do PSZOK: 
- papier i tektura - jakie rodzaje papieru i makulatury mogą być oddawane do PSZOK? 
- szkło – jakie rodzaje szkła? 
- tworzywa sztuczne i metal– czy mieszkańcy mogą oddawać do PSZOK części samochodowe (np. zderzaki, 
kawałki blachy samochodowej, itp.)? 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – czy oddawany sprzęt musi być kompletny? 
- zużyte opony – do jakiej wielkości mieszkańcy mogą przywozić odpady do PSZOK? 
- odpady budowlane i rozbiórkowe– prosimy o doprecyzowanie jakie odpady mieszkańcy mogą dostarczyć do 
PSZOK? 
 
Wnosimy o uszczegółowienie jakie ilości poszczególnych kategorii odpadów mogą być dostarczane w ska li 
jednego roku do PSZOK przez 1 mieszkańca? 
 
Odpowiedź nr 6: 
Zasady pracy PSZOK, jak również zasady oddawania do PSZOK odpadów, reguluje Uchwała                            
Nr RG-XI/103/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Sitkówka-Nowiny (Dz. U. Woj. 
Św. 2015 r., z dn. 01.10.2015 r., poz. 2805), planowane jest wprowadzenie zmian w Regulaminie, co 
uwzględniono w opisie przedmiotu zamówienia.  
Mieszkańcy mogą dostarczać do PSZOK odpady segregowane. Odpady oznaczone jako papier, szkło, 
plastik, to odpady określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19                    
z późn. zm.)., zgodnie z którym w gminie Sitkówka-Nowiny prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.  
PSZOK przyjmie również szkło okienne i pochodzące ze szklanych witryn meblowych, będzie ono  
sklasyfikowane odpowiednio w grupie odpadów remontowych i wielkogabarytowych.  
Mieszkańcy nie mogą oddawać do PSZOK części samochodowych. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.  
Zużyte opony od samochodów osobowych przyjmowane są raz na 6 miesięcy w ilości do 4 sztuk                        
na jednego mieszkańca.  
Odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady z grupy 17 katalogu odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)) powstałe w 
wyniku prac niewymagających pozwolenia na budowę, niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia                     
do Starostwa Powiatowego.  
PSZOK przyjmuje odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych bez ograniczeń (wyjątkiem                     
są opony – 4 szt./6 miesięcy i odpady remontowe – nie więcej niż 500 kg jednorazowo).  
Zamawiający nie może określić ilości odpadów w poszczególnych kategoriach, które jeden mieszkaniec 
może dostarczyć w ciągu roku do PSZOK. 
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W celu przybliżenia ilości odpadów zbieranych w PSZOK, Zamawiający podaje ilości poszczególnych 
odpadów odebranych z PSZOK w 2017 i 2018 r.  

 

2017 

Kod zebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych Masa zebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 1,010 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,940 

20 01 01 Papier i tektura 0,120 

20 01 11 Tekstylia 0,740 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,240 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 37,740 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia 
8,450 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

43,230 

16 01 03 Zużyte opony 4,300 

 

2018 

 
Kod zebranych odpadów 

komunalnych 

 
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 

 
Masa zebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,400 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 107,350 

17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
38,820 

16 01 03 Zużyte opony 7,760 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 22,600 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,292 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 200121, 200123 zawierające 
niebezpieczne składniki 

1,651 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 200121, 200123, 200135* 
1,714 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 60,550 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,690 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 4,070 

 
Pytanie nr 7: 

W opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ pkt VII ppkt 13 zamawiający pisze: „Wykonawca 
zobowiązany jest do zapisywania w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywania w swojej siedzibie przez 
okres 30 dni i udostępniania na wniosek Zamawiającego danych pochodzących z rejestratorów video każdego z 
pojazdów wykonujących usługę odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny.” 
Wnosimy o skrócenie okresu przechowywania do 2 dni. Przechowywanie zapisu video od 9 pojazdów przez okres 
30 dni w praktyce zmusza wykonawcę do utworzenia profesjonalnej serwerowni, której koszt budowy i utrzymania 
mógłby być niewspółmierny do całości usługi. 
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie czasu przechowywania zapisów video do 10 dni. Wnioskowany 
termin 2 dni jest niemożliwy do zaakceptowania z uwagi na okres 5 dni, w czasie którego mieszkańcy 
mają prawo zgłosić reklamację dotyczącą niewłaściwego wykonania usługi.  Zamawiający skraca 
wymagany czas przechowywania zapisów z rejestratora video z 30 do 10 dni, mając na uwadze także czas 
na rozpatrzenie reklamacji (wliczając w to dni wolne od pracy). 
Zdaniem Zamawiającego nie jest konieczne tworzenie i utrzymywanie serwerowni. Nagrania z kamer 
monitorujących pojazdy wystarczy przechowywać na wymiennych nośnikach typu karta SD.  
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