
Nr zamówienia: RGS.6238.1.2014
Miechów-Charsznica, dnia  3.04.2014 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Odbieranie,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica”

nr ogłoszenia : 98760-2014; data zamieszczenia : 24.03.2014r.

1.  Prosimy o wskazanie wartości szacunkowej zamówienia.

Odp. 
Ad. 1. Zamawiający nie uwzględnia wniosku o wskazanie wartości szacunkowej zamówienia. 
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

2.  Prosimy o określenie szacunkowych ilości odpadów zmieszanych, selektywnie zebranych 

z nieruchomości oraz odbieranych z PSZOK jakie będzie zobowiązany odebrać wykonawca 

w okresie realizacji zamówienia.

Odp. 
Ad.  2.   Zgodnie  z  opracowaniem POLINVEST  Sp.  z  o.o.  z  grudnia  2012  r.  „  Koncepcja 
systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  i  obliczenie  wysokości  stawki  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Charsznica” zamawiający podaje 
szacunkowe  ilości  wytwarzanych  odpadów  zmieszanych  oraz  zbieranych  selektywnie 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych :

Prognozowany strumień wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców (Mg/rok)

Wyszczególnienie j.m 2014 2015 2016

gospodarstwa domowe

Odpady zmieszane Mg/rok 1 407,0 1 411,7 1 410,5

Papier i tektura Mg/rok 9,9 11,4 12,9

Tworzywa sztuczne i metale Mg/rok 24,1 27,8 31,4

Szkło Mg/rok 20,9 24,1 27,2

2.1  Prosimy o podanie ilości odebranych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 

lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych oraz 

odpadów odebranych w tym okresie z PSZOK. Zamawiający może określić te ilości na 

podstawie  sprawozdań,  o  których  mowa  w art.  9n  ustawy  o  utrzymaniu  porządku  i 

czystości w gminach.

Odp. 
Ad. 2.1.  W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z nieruchomości zamieszkałych 



odebrano około 157 Mg odpadów zmieszanych i ok. 60 Mg selektywnie zebranych. 
W tym okresie z PSZOK nie odebrano odpadów. 

3.  W związku z zapisami pkt. 3. I SIWZ:

3.1 Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający żąda by Wykonawca osiągnął 

poziomy odzysku i recyklingu za rok 2014, 2015 i 2016 pomimo faktu, iż  wykonawca 

będzie odbierała odpady wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, a w latach 2014 i 

2016  będzie  odbierała  odpady  tylko  przez  6  miesięcy  w  każdym  roku.  Pragniemy 

zauważyć,  iż  zgodnie  

z artykułami 3b i 3 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to na gminie 

ciąży  obowiązek  osiągnięcia  poziomów  odzysku  i  recyklingu   oraz  redukcji  ilości 

odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania w poszczególnych latach. 

Dodatkowo należy zauważyć,  iż  żaden z przepisów ustawy o utrzymaniu  czystości  i 

porządku w gminach nie daje Zamawiającemu legitymizacji  do cedowania obowiązku 

osiągniecia poziomów odzysku i recyklingu na wykonawcę  wybranego w przetargu, o 

którym mowa w art. 6d ust.1 przywołanej ustawy. Ponadto zgodnie z rozporządzaniem 

ministra  środowiska   z  dnia  15  maja  2012  r.  w  sprawie  wzorów  sprawozdań  o 

odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  do obliczania osiągniętych 

poziomów recyklingu zobowiązany jest podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (vide pkt. 12 objaśnień do załącznika nr 1 

do rozporządzenia). Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie zapisów pkt. 3.III SIWZ 

dotyczących  poziomów  recyklingu  jakie  ma  obowiązek  uzyskać  wykonawca  w 

poszczególnych okresach realizacji umowy  oraz zapisów § 17 ust.2 lit. a) oraz § 17 ust. 

3  wzoru umowy.

Odp. 
Ad.  3.1.  Zamawiający żąda by Wykonawca osiągnął  poziomy odzysku i recyklingu za rok 
2014, 2015 i 2016 wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, a w latach 2014 i 2016 przez 6 
miesięcy trwania umowy. 
Zamawiający  nie  uwzględnia  wniosku  wykonawcy o  wykreślenie  zapisów  pkt.  3.III  SIWZ 
dotyczących  poziomów  recyklingu  jakie  ma  obowiązek  uzyskać  wykonawca  w 
poszczególnych okresach realizacji umowy  oraz zapisów § 17 ust.2 lit. a) oraz § 17 ust. 3 
wzoru umowy.

4. W związku z zapisami pkt. 3. I ppkt. 1 SIWZ:

4.1 Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  zamawiający  dopuści  do  wyposażenia  nieruchomości 

zamieszkałych w pojemniki na szkło o pojemności 240 l.

Odp.
Ad. 4.1. Zamawiający dopuszcza do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki 
na szkło o pojemności 240 l pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia kosztów dla 
Zamawiającego.

5.  W związku z zapisami pkt. 3.VI SIWZ:

5.1  Prosimy o wyjaśnienie jak zamawiający rozumie „trasówki”.  Pragniemy zauważyć,  iż 

miejscem  rozpoczęcia  i  zakończenia  dniówki  zawsze  będzie  baza  transportowo  – 



magazynowa Wykonawcy, a trasa faktycznie zrealizowana przez pojazd danego dnia 

oraz kolejność w jakiej będą obsługiwane poszczególne posesje będzie uwarunkowana 

prowadzonymi remontami dróg, natężeniem ruchu oraz warunkami pogodowymi, których 

wykonawca nie jest w stanie przewidzieć w momencie układania harmonogramów.

5.2  Prosimy o wyjaśnienie czy „trasówki” mają być  dołączone do harmonogramów, które 

zostaną przekazane do właścicieli nieruchomości?

5.3  Prosimy  o  wyjaśnienie  jak  zamawiający  rozumie  „przybliżone  godziny  odbioru”. 

Wykonawca będzie realizował usługę odbierania odpadów zgodnie z zapisem pkt. 3. I 

ppkt.  7  SIWZ  tj.

w godzinach od 7.00 do 20.00. Czy w przypadku odbioru odpadów w dniu wskazanym 

w harmonogramie ale w godzinach innych niż  określono w „przybliżonych godzinach 

odbioru” zamawiający naliczy karę umowna o której mowa w § 17 ust. 2 lit. b) wzoru 

umowy?

5.4  Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wykonawca ma zamieszczać  w harmonogramie 

usług  informacje  o  utrudnieniach  występujących  w  danym  obszarze?  Pragniemy 

zauważyć, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Przedmiot  

zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i  

okoliczności  mogące mieć  wpływ na sporządzenie  oferty.”  Wobec powyższego to na 

zamawiającym  ciąży  obowiązek  wskazania  wszelkich  okoliczności  mogących  mieć 

wpływ na realizację usługi.  Prosimy o określenie liczby posesji do których dojazd może 

być  utrudniony   przez  ich  usytuowanie  przy  drogach  o  ograniczonej  nośności, 

nieutwardzonych,  wąskich lub nie będących drogami publicznymi.  Prosimy również  o 

wskazanie czy zamawiający przewiduje inwestycje, które będą powodowały utrudnienia 

w ruchu kołowym na terenie gminy.

5.5  Prosimy  o  wyjaśnienie  dlaczego  na  sporządzenie  I  harmonogramu  Zamawiający 

przewiduje 2 tygodnie natomiast w przypadku wprowadzania do niego zmian na żądanie 

Zamawiającego obowiązuje termin 2 dniowy. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający nie 

określił,  iż  żądanie  wprowadzenia  zmiany  nie  może mieć  charakteru zmiany  terminu 

odbiorów odpadów ze 100 % obsługiwanych posesji.  Wobec powyższego prosimy o 

zmianę terminu o którym mowa w pkt. 3.VI ppkt. 5 SIWZ z 2 dni do 2 tygodni.

5.6  Prosimy  o  wyjaśnienie  w  jaki  sposób  Wykonawca  ma  informować  Właścicieli 

nieruchomości  

o zmianach harmonogramu dokonanych  w trybie określonym w  pkt. 3.VI ppkt. 5 SIWZ. 

W związku z narzuconym Wykonawcy obowiązku informacyjnym prosimy o określenie 

maksymalnej ilości zmian jaką  zobowiązany będzie dokonać  Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego.   

Odp.
Ad. 5. Zamawiający wykreśla pkt. 3.VI pkt. 2, 3, 4 SIWZ oraz  pkt. 3.VII pkt. 3 ppkt. 5, 6, 7, 13 
SIWZ. 
Zamawiający zmienia pkt. 3.VI pkt. 7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie : „ W przypadku, gdy 
wyniknie potrzeba jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Usług, wykonawcy zobowiązany 
jest poinformować wcześniej Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. 

Zamawiający  zmienia  pkt.  3.VII  pkt.  3  ppkt.  3  SIWZ,  który  otrzymuje  brzmienie  :  „ilość 



przekazanych do zagospodarowania poszczególnych typów odpadów komunalnych”.

Zamawiający przewiduje 2 tygodnie na sporządzenie I harmonogramu obejmującego teren 
całej  gminy  natomiast  na  wprowadzenie  do  niego  na  żądanie  Zamawiającego  drobnych 
korekt lub zmian obowiązuje termin 2 dniowy.
Wykonawca  ma  informować  Właścicieli  nieruchomości  
o zmianach harmonogramu dokonanych  w trybie określonym w  pkt.  3.VI  ppkt.  5 SIWZ 
poprzez  np.  ogłoszenie  na  stronie  internetowej,  poprzez  rozdanie  informacji  o  zmianie 
harmonogramu  w formie papierowej lub w inny skuteczny sposób.

6. W związku z zapisami pkt. 3.VIII SIWZ:

6.1  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  będzie  uprzedzał  o  terminie  realizowanej 

kontroli pojazdów, baz i instalacji. Pragniemy zauważyć iż bazy oraz instalacje stanowią 

obiekty  o  ograniczonym dostępie  i  brak  stosownej  informacji  może spowodować  nie 

wpuszczanie przedstawicieli Zamawiającego na ich teren. 

Odp.
Ad.  6.1.  Zamawiający  będzie  uprzedzał  o  terminie  realizowanej  kontroli  pojazdów,  baz  i 
instalacji.

6.2  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od kontroli instalacji przetwarzającej 

odpady w przypadku gdy nie będzie ona własnością Wykonawcy, a co za tym idzie nie 

będzie miał on wpływu na to kto zostanie na nią wpuszczony. Pragniemy zauważyć, iż 

bezwzględny  wymóg  udostępnienia  instalacji  (w  tym  również  RIPOK)  do  kontroli 

Zamawiającego  ogranicza  krąg  potencjalnych  wykonawców  wyłącznie  do 

przedsiębiorców  będących  właścicielami  RIPOK  

w regionie Zachodnim. 

Odp.
Ad.  6.2.  Zamawiający  odstąpi  od  kontroli  instalacji  przetwarzającej  odpady  
w przypadku gdy nie będzie ona własnością Wykonawcy

6.3  Prosimy o wyjaśnienie jak zamawiający rozumie przepustowość instalacji.

6.4  Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu  Zamawiający żąda od Wykonawcy w raportach 

miesięcznych informacji o „przepustowości instalacja”. Ilość i rodzaj odpadów jaką może 

przyjąć  dana instalacja  określają  stosowne  decyzje,  które instalacje  są  zobowiązane 

udostępniać do wglądu podmiotom i gminom kierującym tam odpady. 

Odp.
Ad. 6.3 i 6.4. Zamawiający zmienia pkt. 3.VII pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie : 
„ilość przekazanych do zagospodarowania poszczególnych typów odpadów komunalnych”.

7.  W związku z zapisami pkt. 3.XI SIWZ:

7.1 Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez „odpowiednie kwalifikacje” osoby 

do kontaktu.

Odp.
Ad.  7.1.  Zamawiający zmienia  pkt.  3.IX  pkt.  3  ppkt.  3  SIWZ,  który  otrzymuje  brzmienie  : 
„Osoba  do  kontaktu,  o  której  mowa  w  punkcie  2  powyżej  winna  być  upoważniona  do 
podejmowania niezbędnych decyzji operacyjnych, zarówno w warunkach normalnych, jak i 
w sytuacjach nadzwyczajnych. Warunki te odnoszą się również do osoby zastępującej osobę 



do kontaktu.”

7.2  Prosimy o wyjaśnienie czy 2 dniowy termin, o którym mowa w 3.XI ppkt. 6 SIWZ dotyczy 

wyłącznie rozpatrzenia reklamacji, czy również jej realizacji (w przypadku gdy zostanie 

ona uznana za zasadną)

Odp.
Ad.  7.2.   2  dniowy  termin,  o  którym  mowa  w  3.IX  ppkt.  6  SIWZ  dotyczy  rozpatrzenia 
reklamacji oraz jej realizacji (w przypadku gdy zostanie ona uznana za zasadną).
 

8. W związku z zapisami pkt. 8 oraz 9 SIWZ:

8.1  Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez dysponowaniem instalacją  do 

przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych.  Czy  Zamawiający  żąda  by 

Wykonawca  był  właścicielem  instalacji  do  przetwarzania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych wyznaczonym do   obsługi regionu Zachodniego czy też za wystarczające 

zostanie  uznane  posiadanie  umowy  ze  stosowną  instalacją  gwarantującą 

zagospodarowanie całego strumienia odpadów zmieszanych.

8.2  Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może kierować odpady zarówno do instalacji 

regionalnej jaki i instalacji zastępczej niezależnie od dostępności RIPOK?

8.3  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  w  zakresie  dysponowani  instalacją  do  przetwarzania 

zmieszanych  odpadów  komunalnych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  złożenia 

wyłącznie  oświadczenia  

o dysponowaniu taka instalacją zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.

8.4  Wnosimy  o  odstąpienie  od  warunku  dysponowania  instalacją  do  przetwarzani 

zmieszanych odpadów komunalnych na etapie składania oferty. Pragniemy zauważyć iż 

zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym instalacje RIPOK są zobowiązane do 

przyjmowania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  wytworzonych  w  danym  regionie 

odpadowym.

Odp.
Ad. 8. Zamawiający nie wymaga, by wykonawca dysponował własną instalacją w regionie Za-
chodnim. Zamawiający wskazuje, iż w celu wykazania spełnienia warunku dopuszczalne jest 
poleganie na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawne-
go łączących danego wykonawcę z tymi podmiotami. W takiej sytuacji wykonawca jest zobo-
wiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reali-
zacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamó-
wień publicznych).
Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów zarówno w instalacjach regionalnych, 
jak i w instalacjach zastępczych w przypadkach określonych przepisami prawa (art. 9e ust. 1 
pkt 1 oraz art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach).

9.  Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach realizacji usług wykonawca będzie odbierał odpady 

biodegradowalne oraz gruz. Pragniemy zauważyć, iż w specyfikacji nie wskazano sposobu 

gromadzenia  i  odbieranie  tych  frakcji  odpadów  a  zamawiający  wymaga  osiągnięcia 



poziomów recyklingu  odpadów budowlanych oraz ograniczenia poziomu ilości  odpadów 

biodegradowalnych przekazywanych do składowania. 

Odp.
Ad. 9.  Zamawiający nie przewiduje odbierania odpadów budowlanych, rozbiórkowych oraz 
biodegradowalnych w sposób selektywny.  W gminie Charsznica odpady biodegradowalne 
są w 89% kompostowane, a gruz jest zagospodarowany we własnym zakresie przez właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych.


