
Zarzecze, dnia 18.12.2020 r. 

ZP.271.33.2020             

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

położonych na terenie Gminy Zarzecze w 2021 roku” 

Wójt Gminy Zarzecze, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) składa wyjaśnienia: 

Wykonawca Nr 1  

1. W rozdziale II Zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, iż odpady z terenu Gminy Zarzecze 

wskazane w pkt. 1 i 2 Wykonawca ma przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Giedlarowej. Ilość odpadów odebranych dodatkowo będzie potwierdzana 

sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

a) Do jakiej instalacji trafić mają odpady wskazane w pkt. 3 tj. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 

/w tym miejscu wnosimy o poprawienie pomyłki kodu z 16 01 07 na 16 01 03/, zużyte urządzenia 

RTV/AGD czy odpady zbierane przez Zamawiającego w PSZOK? 

Odpowiedź:  

Odpady wskazane w pkt. 3 oraz z PSZOK będą transportowane do instalacji w Giedlarowej,  

zgodnie z zawartym przez Zamawiającego porozumieniem. Zamawiający poprawia kod z 16 01 07 

na 16 01 03. 

b) Czy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ze wskazaną IK? 

Odpowiedź:  

Wykonawca nie jest zobowiązany do podpisania umowy ze wskazaną IK. 

c) Komu IK przekaże informacje dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów, niezbędne do 

sporządzenia sprawozdania, Zamawiającemu z którym ma podpisanie porozumienie czy 

dostarczającemu odpady? 

Odpowiedź:  

Informacje dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów, niezbędne do sporządzenia 

sprawozdania przekaże dostarczającemu odpady. 



d) Czy Zamawiający posiadający umowę z IK zobowiąże Instalacje Komunalną do przekazywania 

Wykonawcy informacji dotyczących sposobów zagospodarowania przekazanych przez niego 

odpadów? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający zobowiąże IK do przekazywania Wykonawcy informacji dotyczących sposobów 

zagospodarowania przekazanych przez niego odpadów. 

e) Kto ponosi odpowiedzialność za osiągniecie wymaganych poziomów recyklingu? 

Odpowiedź:  

Odpowiedzialność za osiągnięcie poziomów recyklingu ponosi Zamawiający wspólnie z IK, która 

będzie zagospodarowywać odpady.  

f) Czy Zamawiający gwarantuje, że wskazana IK przyjmie od Wykonawcy bez zastrzeżeń wszystkie 

odpady komunalne z terenu Gminy Zarzecze? 

Odpowiedź: 

Tak Zamawiający gwarantuje, że wskazana IK przyjmie bez zastrzeżeń wszystkie odpady 

komunalne. 

 

g) Gdzie mają trafić odpady komunalne w przypadku awarii wskazanej IK?, Czy ze względu na możliwość 

wystąpienia takiej sytuacji  Zamawiający wprowadzi postanowienia umożliwiające zmianę wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany instalacji. Koszty logistyczne stanowią bowiem najważniejszy 

element świadczonej usługi.  

Odpowiedź:  

W przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów wynikających np. z awarii instalacji 

komunalnej, zgodnie z zawartym przez Zamawiającego porozumieniem na zagospodarowanie 

odpadów  instalacja przekaże odpady podmiotom posiadającym zezwolenie na ich 

zagospodarowanie. 

h) Co oznacza sformułowanie „ilość odpadów odebranych dodatkowo będzie potwierdzana 

sprawozdaniem”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w rozdziale II Zakres przedmiotu zamówienia  w pkt. 1 i 2 wykreśla zapis „ilość 

odebranych dodatkowo będzie potwierdzana sprawozdaniem”. 

2. W pkt. V Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Obowiązki wykonawcy, Zamawiający w ppkt. 1 

zobowiązuje Wykonawcę do sporządzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymaganiami 

określonymi w obowiązujących przepisach oraz w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca wnosi o określenie zasad prowadzenia sprawozdawczości statystycznej. 

 

 



Odpowiedź:  

W pkt. V Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Obowiązki wykonawcy, Zamawiający wykreśla 

zapis „Sporządzenie sprawozdawczości statystycznej odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w obowiązujących przepisach oraz w zakresie wskazanym przez Zamawiającego”.  

3. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt VI. Częstotliwość odbioru odpadów pkt. 2.7. 

Zamawiający wprowadził zapis, iż  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.  

Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu,  gdyż Wykonawca będący jedynie odbierającym odpady 

nie może ponosić całkowitej odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie odpadami.  

Za zagospodarowanie odpadów odpowiada bowiem instalacja do której odpady mają być przekazane.   

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. VI pkt 2.7 na 

następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy oraz ścisłej 

współpracy z Zamawiającym.” 

W pkt 7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia raz w miesiącu dokumentów 

potwierdzających odebranie odpadów.  

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie o jaki dokumenty chodzi. Czy dokumentami tymi są skany kwitów 

wagowych? Czy w dowolny sposób wykonane zestawienia wszystkich odbiorów odpadów, Czy są nimi 

KPOK wystawiane w BDO?  

Odpowiedź:  

Dokumentami potwierdzającymi są zestawienia wszystkich odebranych odpadów.  

4. W § 5 wzoru umowy będącej załącznikiem do SIWZ w pkt. 5 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

Zapewnienie kompletu worków do gromadzenia odpadów w sposób selektywny i zmieszany, które będą 

przekazane mieszkańcom gminy przy pierwszym odbiorze odpadów komunalnych. Przez komplet 

worków rozumie się 1 worek w kolorze niebieskim na frakcje odpadu papieru, 1 worek w kolorze 

zielonym na frakcję odpadu szkła , 1 worek w kolorze żółtym na frakcje odpadu metali i tworzyw 

sztucznych, 1 worek w kolorze czarnym na odpady zmieszane. 

Czy zapewnienie  worków czarnych na zmieszane odpady komunalne dotyczy wszystkich nieruchomości 

również tych które posiadają pojemniki, czy wyłącznie posesji niewyposażonych w pojemniki? 

Odpowiedź:   

Zapewnienie worków czarnych na odpady zmieszane dotyczy wyłącznie posesji niewyposażonych  

w pojemniki. 

5. W § 6 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazywania miesięcznych raportów 

zawierających informacje: 

a) o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, 

b) wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów, 



c) sposobach zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji do których zostały przekazane 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie sformułowania „miejsca odbioru odpadów” i wykreślenie zapisu  

o sposobach zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji do których zostały przekazane ze 

względu na fakt, że wszystkie odpady mają trafić do wskazanej przez Zamawiającego IK,  

a Wykonawca będący wyłącznie odbierającym odpady nie będzie posiadał informacji dotyczących 

sposobów zagospodarowania odpadów.    

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w § 6: 

„Miesięczne raporty zawierające informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych 

odpadów komunalnych, w terminie nie później jak do 15 dnia następnego miesiąca. Strony raportu 

powinny być ponumerowane, połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający dekompletację.” 

6. Wykonawca nie znajduje w zamówieniu zapisów określających zasady odbioru odpadów ulegających 

biodegradacji. Czy w związku z powyższym wszyscy mieszkańcy zobowiązali się do kompostowania tego 

rodzaju odpady? 

Odpowiedź:  

Zasady odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji będą określone w osobnym 

przetargu. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.gminazarzecze.pl zmienione zostały 

następujące dokumenty: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

2. Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

3. Załącznik nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

http://www.gminazarzecze.pl/

