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INO.272.29.P.20 
 
Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali 
Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.29.P.20 

na: „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny oraz 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
gminy Sitkówka-Nowiny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 

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

dniu 11.05.2020 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 2019 r., poz. 1843) przedstawiam treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1: 

Prosimy o potwierdzenie obowiązku przestrzegania przez mieszkańców gminy aktu prawa miejscowego 

(regulaminu) tj. Uchwały nr RG-XVII/183/19 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r.  

Odpowiedź: 

 
Obowiązek przestrzegania aktów prawa miejscowego wynika wprost z natury prawa. Nie ma podstaw do 

umieszczania tego typu zapisów w SIWZ lub umowie na wykonanie usługi.  
 

Pytanie nr 2:  

W związku z obowiązkiem : „\w dniu odbioru wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed 

rozpoczęciem  świadczenia usługi i po jej zakończeniu do zważenia pojazdu na wadze najazdowej, która 

udostępniona zostanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowinach, ul. Przemysłowa 57”. 

Prosimy o potwierdzenie, że udostępniona waga najazdowa posiada legalizację oraz potwierdzenie, że 

Wykonawca  będzie miał możliwość ważenia  odpadów w godz. 6.00 do godz. 21.00 ( godziny pracy instalacji 

PGO sp. z o.o. w Promniku) 

Odpowiedź: 

 
Potwierdzamy, że waga posiada legalizację, a Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do wagi we 

wskazanych w pytaniu godzinach. 
 

Pytanie nr 3:  

W związku z obowiązkiem : „Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym zorganizuj na terenie 
wskazanym przez Zamawiającego dodatkowy punkt do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , który 
wyposaży w odpowiednie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości określonej potrzebami 
na zgłoszenie przesłane w formie elektronicznej przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
przesłania zgłoszenia. Wartość oraz koszt dostawy pojemników zostanie wliczony w cenę zamówienia. 
Dodatkowy punkt selektywnej zbiórki będzie wymagał wyposażenia w pojemniki 1,1m3  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 zbieranych selektywnie z zabudowy wielolokalowej”.  Prosimy o wyjaśnienie: 
- Ile dodatkowych PSZOK Wykonawca ma utworzyć 
-czy pojemniki będą zabezpieczone przed kradzieżą/ uszkodzeniem (np. zamknięte w wiacie) 
- czy dodatkowy PSZOK będzie otwarty jednokrotnie, czy Zamawiający planuje czasowe zamknięcie,                               
a następnie po upływie określonego czasu ponowne otwarcie punktu. 
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Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie wymaga utworzenia dodatkowego punktu PSZOK. Rozdz. II, ust. 5 załącznika nr 6  - 
opis przedmiotu zamówienia dotyczy dostarczenia jednego kompletu dodatkowych pojemników, które będą mogły 
być wstawione do altanki śmietnikowej w zabudowie wielorodzinnej w przypadku wzrostu zapotrzebowania na 
pojemniki do gromadzenia wskazanych odpadów. 
 
Pytanie nr 4: 
 

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje tylko i wyłącznie opony pochodzące z DMC do 3,5 Mg. 
 
Odpowiedź: 

 
Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie (w części) odpadów komunalnych w tym także, 

zgodnie z przyjętą klasyfikacją, opon od pojazdów o DMC 3,5 Mg 
 
 
Pytanie nr 5:  
 

Prosimy o potwierdzenie obowiązku wyposażenia w odpowiednie pojemniki:  
- nieruchomości jednorodzinnych (pojemniki na zmieszane odpady komunalne)  
- nieruchomości wielorodzinnych – bloki ( pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz odpady segregowane) 
 
Odpowiedź: 
 

Obowiązek wyposażenia w odpowiednie pojemniki określa rozdz. II, ust. 5 załącznika nr 6  - opis 
przedmiotu zamówienia. W zabudowie wielorodzinnej Wykonawca dostarczy odpowiednie pojemniki do 
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zebranych odpadów komunalnych. W zabudowie 
jednorodzinnej – pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
 
Pytanie nr 6:  

 
 W związku że tym, że świadczenie usługi polega wyłącznie na odbiorze i transporcie (brak 
zagospodarowania odpadów) odpadów komunalnych, wnosimy o wykreślenie wszelkich zapisów dotyczących 
odpowiedzialności Wykonawcy za osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Wykonawca całkowicie nie ma wpływu na osiągnięcie w/w poziomów lub jego brak. Świadczona jest „usługa 
transportowa”. która polega na obiorze odpadu z punktu A i transport tego odpadu do punktu B. Zamawiający nie 
wskazuje nawet (wskazuje jedynie odległości) do których instalacji odpady [powinny być transportowane. 
Wykonawca nie ma szansy oszacować czy osiągniecie jest w ogóle możliwe, a jeżeli tak to z jakimi wiąże się to  
kosztami.  
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy osiągnięcia wymaganych odrębnymi przepisami poziomów 

recyklingu wyłącznie w odniesieniu do części zamówienia, która obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.  
 
 
Pytanie nr 7:  

 
 W związku z tym, że zmówienie nie obejmuje zagospodarowanie odpadów prosimy o informację jaki jest 
maksymalny czas rozładunku odpadów na wskazanej przez zamawiającego instalacji. Powyższe jest niezbędne 
do oszacowania kosztów prawidłowej realizacji umowy.  
 
 
Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie jest w stanie wskazać czasu rozładunku odpadów. Szacując koszty wykonania usługi, 
Wykonawca powinien wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zdobyte w wyniku prowadzenia 
działalności. 
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Pytanie nr 8:  

 
 Prosimy o informację, jak w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów 
przez właścicieli nieruchomości ma wyglądać tzw. „ żółta kartka” z w/w informacją? Czy kartki takie wykonawca 
ma obowiązek wyposażyć się sam czy będą one otrzymywane przez Zamawiającego? Jeśli ma wyposażyć się 
sam to jaki ma być wymiar takiej kartki i czy ma być ona samoprzylepna?   
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby kartki były czytelne, umieszczone w sposób widoczny                        

i trwały. Rozmiar, forma zapisu jak również sposób przymocowania ich do worków z odpadami Zamawiający 
pozostawia w gestii Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 9:  

  
 Prosimy o wyjaśnienie jak będą rozpatrywane rozbieżności pomiędzy wagą najazdową Zamawiającego 
a wagą na wskazanej instalacji. Jak będą rozliczane ewentualne różnice we wskazaniu wagi.  
 
Odpowiedź: 

 
Do rozliczeń z Zamawianym przyjęte zostaną ilości wskazane przez wagę najazdową Zamawiającego. 

W razie rozbieżności, w sprawozdawczości  należy wykazać wartości wskazane przez instalację do 
zagospodarowania odpadów. 

W przypadku ważenia pojazdu wielokomorowego ilości poszczególnych odpadów obliczone zostaną na 
podstawie proporcji wagowej ustalonej na podstawie wyników ważenia w instalacji do zagospodarowania 
odpadów.  
 
 
Pytanie nr 10:  
 

Wnosimy o wprowadzenie symetrycznych zapisów Umowy ( załącznik nr 7 do SIWZ) §7 ust. 1 pkt . oraz 
§9 ust.1. Zapisy powinny uwzględnić prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego oraz z 
związanych z powyższym zapłata kar przez zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje wzór umowy po zmianach z dnia 

15.05.2020r.  
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