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Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.24.P.19 na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r”.
Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu
15.03.2019 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
Wnosimy o doprecyzowanie poszczególnych rodzajów odpadów, których właściciele nieruchomości mogą
dostarczać do PSZOK :
Odpowiedź nr 1:
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. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne powstające na nieruchomościach
zamieszkałych. Zasady segregacji tych odpadów reguluje Rozporządzenie 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 tym rozporządzeniem prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w gminie
Sitkówka-Nowiny. PSZOK przyjmie również szkło okienne i pochodzące ze szklanych witryn meblowych, będzie
ono sklasyfikowane odpowiednio w grupie odpadów remontowych i wielkogabarytowych. PSZOK nie przyjmuje
części samochodowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany w PSZOK powinien być kompletny.
Zużyte opony od samochodów osobowych przyjmowane będą 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 z wyjątkiem zużytych opon, co wskazano powyżej.
W celu przybliżenia ilości odpadów zbieranych w PSZOK, Zamawiający podaje ilości poszczególnych odpadów
odebranych z PSZOK w 2017 i 2018 r.

Kod zebranych
odpadów
komunalnych
17 02 03
20 01 39
20 01 01
20 01 11
15 01 07

2017
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne
Papier i tektura
Tekstylia
Opakowania ze szkła

Masa zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]
1,010
0,940
0,120
0,740
0,240
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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 2
Czy będzie prowadzona ewidencja mieszkańców oddających odpady do PSZOK oraz do punktów mobilnych.
Ewidencja zawierałaby: potwierdzenie zameldowania na terenie gminy, rodzaj i ilość odpadu, podpis mieszkańca,
podpis obsługi PSZOK.
Odpowiedź nr 2:
Podmiot prowadzący PSZOK jest zobowiązany prowadzić ewidencję zgodnie Regulaminem. Zasady prowadzenia
tej ewidencji, jak również obowiązujące formularze przyjęte zostały uchwałą Nr RG-XI/103/15 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki
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Odpadów Komunalnych w Gminie Sitkówka-Nowiny (Dz. U. Woj. Św. 2015 r., z dn. 01.10.2015 r., poz. 2805).
Planowane zmiany w tej uchwale nie dotyczą sposobu prowadzenia ewidencji.
Pytanie nr 3
Kto będzie odpowiedzialny za jakość odpadów selektywnie zbieranych na terenie PSZOK oraz punktów mobilnych.
Odpowiedź nr 3:
Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
Mieszkańcy gminy, dostarczający odpady, są zobowiązani przygotować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pracownik obsługi PSZOK decyduje o przyjęciu odpadów przygotowanych zgodnie z zasadami.
Zamawiający nie planuje stworzenia mobilnych punktów zbiórki. Dodatkowe punkty selektywnej zbiórki odpadów
mogą być zlokalizowane w zabudowie wielolokalowej i pełnić funkcję altanek śmietnikowych. Stąd też terminy
odbioru tych odpadów będą takie same, jak terminy odbioru odpadów zebranych selektywnie z zabudowy
wielolokalowej.
Za jakość odpadów gromadzonych w altankach w zabudowie wielolokalowej odpowiadają właściciele
nieruchomości zamieszkałych, korzystający z poszczególnych altanek.
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