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Marcinowice, dnia 02.05.2013 r. 
 
Dotyczy przetargu  nr OR.271.4.2013 z dnia 03.04.2013. na realizację zamówienia p.n.  
 

„ Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
terenu Gminy Marcinowice od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.”. 

 
ZESTAW I 
Ad.1. III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. III.6. Realizacja przedmiotu zamówienia, 
1)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, ppkt. c) Wykonawca 
zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych. – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dospecyfikowanie 
przedmiotowego zapisu poprzez podanie szacunkowej ilości poszczególnych rodzajów (ze 
względu na ich pojemność) pojemników, w które wykonawca będzie musiał wyposażyć 
nieruchomości objęte przedmiotowym postępowaniem. Koszty zakupu przedmiotowych 
pojemników. Stanowić bowiem mogą istotny czynnik cenotwórczy w zaproponowanej przez 
Wykonawcę ceny ofertowej. 
 
Odpowiedź: 
Załącznik nr 1 zostaje uzupełniony o załącznik nr 1A, 1B i 1C 
 
 
Ad.2. III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. III.6. Realizacja przedmiotu zamówienia, 2) 
Organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru, makulatury i tektury, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych, opakowań z metalu, odzieży i tekstyliów oraz opakowań ze 
szkła wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem, ppkt. 2.2) system indywidualny – 
nieruchomości niezamieszkane, a):- tj: Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć w 160 
zestawy (gniazd) specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 
każdego pojemnika od 80 – 7000 l, wykonanych z laminatów poliestrowych wzmacnianych 
włóknem szklanym o szczelnej konstrukcji typu np. „dzwon”, konstrukcji stalowych pełnych i 
siatkowych typu np. „kosz” w określonej przez Zamawiającego kolorystyce. Każdy zestaw 
(gniazdo) musi składać się z trzech pojemników, tj. pojemnika przeznaczonego na selektywnie 
zbierany papier, makulaturę, tekturę, pojemnika na szkło i pojemnika na tworzywa sztuczne, 
opakowania z metalu i opakowania wielomateriałowe oraz tekstylia i odzież. – Czy 
Zamawiający dopuszcza w realizacji tej części zamówienia zastosowanie innych 
pojemników do selektywnej zbiórki niż „wykonane z laminatów poliestrowych 
wzmacnianych włóknem szklanym o szczelnej konstrukcji typu np. „dzwon”, czy 
konstrukcji stalowych pełnych i siatkowych typu np. „kosz”? Chcielibyśmy bowiem 
zaproponować realizację tej części zamówienia pojemnikami typu MGB (pojemności: 60, 
80, 120, 140, 240, 360, 660, 770, 1100 litrów), przystosowanych do selektywnego 
opróżniania przez pojazdy bezpylne. Pojemniki takie wykonane byłyby z tworzyw 
sztucznych, w odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z Regulaminem Utrzymania Czystości i 
porządku na terenie Gminy Marcinowice, wyposażone w otwory wrzutowe wielkością i 
kształtem dostosowane do wielkości zbieranego odpadu. Jest to bowiem rozwiązanie tańsze 
co będzie miało istotny wpływ na atrakcyjność zaproponowanej ceny ofertowej, a żaden 
sposób nie wpływa na walory ekologiczne, czy edukacyjne prowadzonej zbiórki selektywnej 
odpadów? 
 
  
Odpowiedź: 
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Zarówno pojemniki jak i worki do selektywnej zbiórk i winny spełniać parametry 
techniczne i jakościowe usankcjonowane prawnie na terenie Polski. 
 
Ad.3. III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. III.6. Realizacji przedmiotu zamówienia, 2) 
Organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru, makulatury i tektury, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych, opakowań z metalu, odzieży i tekstyliów oraz opakowań ze 
szkła wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem, ppkt. 2.3) system zbiorowy, a) Wykonawca 
zobowiązany jest wyposażyć w zestawy (gniazd) specjalistycznych pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów o pojemności każdego specjalistycznego pojemnika od 80 do 1100 l, 
wykonanych z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o szczelnej 
konstrukcji typu np. „dzwon”, konstrukcji stalowych pełnych i siatkowych typu np. „kosz” w 
określonej przez Zamawiającego kolorystyce. Każdy zestaw (gniazdo) musi składać się z 
trzech pojemników, tj. przeznaczonego na selektywne zbieranie papieru, makulatury i tektury, 
pojemnika na selektywne zbieranie szkła i pojemnika na selektywne zbieranie tworzyw 
sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z metalu, odzieży i tekstyliów (o 
pojemności zapewniającej zbiórkę odpadów segregowanych raz w tygodniu z danego budynku 
wielolokalowego – wykaz budynków wielolokalowych stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji). 
– Czy Zamawiający dopuszcza w realizacji tej części zamówienia zastosowanie 
specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności każdego 
pojemnika od 80 do 1100 l wykonanych z tworzyw sztucznych (typu MGB), 
przystosowanych do selektywnego opróżniania przez pojazdy bezpylne. Pojemniki takie 
wykonane byłyby z tworzyw sztucznych, w odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z 
Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Marcinowice, 
wyposażone w otwory wrzutowe wielkością i kształtem dostosowane do wielkości zbieranego 
odpadu. Tak jak w przypadku naszego poprzedniego pytania podnosimy, iż jest to 
rozwiązanie tańsze co będzie miało istotny wpływ na atrakcyjność zaproponowanej ceny 
ofertowej, a w żaden sposób nie wpływa na walory ekologiczne, czy edukacyjne 
prowadzonej zbiórki selektywnej odpadów? 
 
Odpowiedź: 
Zarówno pojemniki jak i worki do selektywnej zbiórk i winny spełniać parametry 
techniczne i jakościowe usankcjonowane prawnie na terenie Polski. 
 
Ad.4. VI. Wykaż oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedstawienia 
niżej wymienionych dokumentów: 4) Wykaz usług w zakresie odbioru od właścicieli 
nieruchomości co najmniej 5000 Mg odpadów w ciągu roku, wykonanych lub wykonywanych 
w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – 
Załącznik nr 6 SIWZ, dowodami, za usługi zostały lub są wykonywane należycie są: - 
poświadczenie (np. poświadczenie wydane przez podmiot, który przyjął od Wykonawcy 
odpady do zagospodarowania, z którego wynikać będzie ilość i rodzaj odpadów przekazanych 
do zagospodarowania), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; - Czy w myśl przywołanego zapisu, dla 
Zamawiającego, dowodami, za wymienione usługi zostały lub są wykonywane należycie, są 
również referencje (zawierające informacje o wartości usług, ich przedmiocie, daty 
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wykonania oraz pełne nazwy przedmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane) 
podmiotów na rzecz których owe usługi zostały wykonane? 
 
 
Odpowiedź:  
Tak. Referencje mogą być dowodami, że usługi zostały wykonane należycie. 
 
Ad.5. X. Opis przygotowania oferty. 1. Przygotowanie ofert. 4) Wykonawca może złożyć w 
prowadzonym postępowaniu ofertę na całość lub na jedną z części. – O jakich częściach 
informuje przedmiotowy zapis? 
 
Odpowiedź:  
W rozdziale X ust. 1 pkt 4 
 jest:  
„Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu ofertę na całość lub jedną z 
części” 
 
winno być: 
„Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia opisanego w Rozdziale III SIWZ” 
 
W Załączniku nr 7 do SIWZ skreśla się kolumnę: „Informacje dodatkowe, w tym 
wskazanie części zamówienia”. 
 
 
Ad.6. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobie oceny ofert. 2. Wynik. Oferta, 
przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja każdej z części zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów za daną część. – O 
jakich częściach informuje przedmiotowy zapis? 
 
Odpowiedź:  
W Rozdziale XIII ust. 2 SIWZ skreśla się ostatnie zdanie o brzmieniu: „Realizacja 
każdej części zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 
punktów za daną część.” 
 
ZESTAW II 
 
 

Ad.1. Zamawijący w wielu miejscach SIWZ oraz wzoru projektu umowy będącego 
załącznikiem nr 10 do SIWZ określa sposób postępowania z odpadową odzieżą i tekstyliami, 
narzucając Wykonawcy konieczność odbioru odpadów selektywnie zbieranych w workach 
koloru żółtego przeznaczonych na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
opakowania z metalu przemieszanych z odzieżą i tekstyliami. Taki sposób selektywnej 
zbiórki odpadów jest niezgodny z zapisami obowiązującego na terenie Gminy Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice wprowadzonego Uchwałą 
nr XXVII/148/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21.12.2012r. Regulamin w pkt. 3.2 
rozdziału 2 stanowi: 
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„Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów zawierających frakcje: papieru, 
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych należy prowadzić w 
pojemnikach lub workach w systemie indywidualnym lub w pojemnikach w systemie 
zbiorowym.” 
Ponadto Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2012, poz.21) w art.3 rozdziału 2 „Objaśnienia 
określeń ustawowych” definiuje selektywne zbieranie w brzmieniu:  
„24) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany 
strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie 
odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;” 
 
Naszym zdaniem niedopuszczalne jest gromadzenie w jednym pojemniku, worku czy 
kontenerze odpadów z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i opakowań z metalu razem 
z odpadami odzieży i tekstyliów. Odzież i tekstylia posiadają zupełnie odmienne od 
pozostałych odpadów cechy i właściwości a ponadto procesy ich unieszkodliwiania lub 
ewentualnego odzysku są odmienne od procesów jakim SA poddawane pozostałe odpady. 
 
Taki sposób gromadzenia znacznie utrudni dalsze postępowanie z odpadami. Czy podmiot 
zbierający wyłącznie odpady odzieży i tekstyliów będzie mógł prowadzić zbiórkę na 
dotychczasowych zasadach po rozstrzygnięciu przetargu? Czy jego też będą obowiązywały 
raporty miesięczne? 
 

Odpowiedź: 
Gminy są odpowiedzialne za organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 
tym selektywnej zbiórki odpadów. Powszechnie stosowanym systemem selektywnej 
zbiórki odpadów jest system z podziałem na suche i mokre. Ustalony w SIWZ sposób 
gromadzenia odpadów jest zgodny z zapisami Uchwały Nr XXXI/180/13 Rady Gminy 
Marcinowice z dnia 26.04.2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXVII/148/12 Rady Gminy 
Marcinowice z dnia 21.12.2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Marcinowice. 
 
Odnośnie punktu III.6 SIWZ oraz § Umowy: 
 

Ad.2. Rozumiemy, że na Właścicielu nieruchomości ciążą obowiązki wynikające z 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w szczególności zapisy §8pkt. 1 do 4 a odbiór 
odpadów będzie realizowany z miejsca łatwo dostępnego dla Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 
TAK 
 

Ad.3. Czy na terenie Gminy Marcinowice określone zostały warunki techniczne 
usytuowania pojemników przy nieruchomościach-, np. odległość od nieruchomości, 
utwardzenie miejsca ustawienia pojemników, dojazd pojazdu do pojemników itp. 

Odpowiedź: 
Wynika to z odrębnych przepisów: ustaw, rozporządzeń. 
 

Ad.4. Kto będzie ustalał z Właścicielem nieruchomości wielkość, ilość, i miejsce ustawienia 
pojemników oraz częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych? Kto będzie 
ponosił konsekwencje ustawienia pojemnika w sposób naruszający interes osób trzecich? 
Jaki jest przewidywany tok postępowania w przypadku braku zgody Właściciela na 
ustawienie pojemnika na jego nieruchomości? 
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Odpowiedź: 
Dane: wielkość, ilość wynikną ze złożonych deklaracji i załącznika nr 1C w przypadku 
nieruchomości niezamieszkanych, natomiast w przypadku nieruchomości 
zamieszkanych dane wynikają ze złożonych deklaracji,  załącznika nr 1, nr 1A i 1B do 
SIWZ oraz średniej ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z Regulaminem. Pojemniki 
winny być ustawione zgodnie  z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w 
szczególności zapisy §8, w przypadku braku zgody Właściciela zastosowanie ma Kodeks 
w sprawach o wykroczenie. 
 

Ad.5. Jakie będą obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gromadzenia odpadów i 
na czym ma polegać współdziałanie Właściciela z Wykonawcą? 
 

Odpowiedź: 
Obowiązki Właściciela zawarte są w §8 i §10 Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku. Współdziałanie Właściciela z Wykonawcą wyjaśnione jest w pkt III.6. 2) c) 
SIWZ 
 

Ad.6. Jak gmina planuje rozwiązać sytuację, w której Właściciel nieruchomości nie 
wyposaży nieruchomości w pojemnik i nie skorzysta z oferty najmu pojemnika od 
Wykonawcy? Czy mimo tego odpady należy odebrać bez względu na sposób i miejsce ich 
gromadzenia przez Właściciela? 
 

Odpowiedź: 
§8 i §10 Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice 
określają obowiązki właścicieli nieruchomości, nieprzestrzeganie przepisów 
wynikaj ących z Regulaminu podlega Kodeksowi w sprawach o wykroczenia, 
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu właścicieli, którzy nie postępują 
zgodnie z Regulaminem. 

 
Ad.7. Jak Wykonawca powinien udokumentować nieprawidłowości stwierdzone podczas 
kontroli zawartości pojemnika na zmieszane i selektywnie zbierane odpady komunalne oraz 
jakiej formy powiadamiania oczekuje Zamawiający od Wykonawcy? Czy w takim wypadku 
odpady należy odebrać czy pozostawić do wyjaśnienia przez Gminę? 
 

Odpowiedź: 
Dopuszczamy wszelkie formy korespondencyjne a podsumowaniem ma być Ustawowe 
sprawozdanie kwartalne. Nadto należy zwrócić uwagę na zał. nr 3 do Umowy.  
Odpady należy każdorazowo odebrać.  
Po powiadomieniu Gmina podejmuje decyzję w stosunku do uchybień Właściciela.  

 
Ad.8. O jakich „nadwyżkach” jest mowa w przypadku odpadów i w stosunku do czego mają 
być one określane? 
 

Odpowiedź: 
„Nadwyżką” jest to co nie zmieściło się w ustawionych pojemnikach/workach. 
Nadwyżka zgodnie z definicją ze słownika j. polskiego: «to, co przewyższa zaplanowaną 
lub konieczną ilość czegoś» 
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Ad.9. Jakie będą obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gromadzenia odpadów i 
na czym ma polegać współdziałanie Właściciela z Wykonawcą? 
 

Odpowiedź: 
Patrz Zestaw II, odp. na pyt. 5 

 
Ad.10. Czy do Wykonawcy będzie należało posprzątanie odpadów wokół pojemników a 
zastanych w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem czy również pomiędzy 
terminami odbioru odpadów? Kto będzie zobowiązany do monitorowania stanu zapełnienia 
pojemników i zanieczyszczenia wokół nich mimo przestrzegania przez Wykonawcę 
uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów? 
 

Odpowiedź: 
Postępowaniem przetargowym nie jest objęte sprzątanie pomiędzy terminami odbioru 
odpadów. 

 
Ad.11. Na czym ma polegać przystosowanie worków z PHD do selektywnej zbiórki 
odpadów oraz co to jest za materiał PHD? Zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy 
Marcinowice Regulaminem, worki powinny być wykonane z tworzywa LDPE. 
 

Odpowiedź: 
Zarówno pojemniki jak i worki do selektywnej zbiórk i winny spełniać parametry 
techniczne i jakościowe usankcjonowane prawnie na terenie Polski. 
 

Ad.12. Kto ma być autorem materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących m.in. 
zasad selektywnej zbiórki odpadów? 
 

Odpowiedź: 
Wykonawca dostarcza Zamawiającemu celem uzgodnienia i w konsekwencji 
dostarczenia Właścicielom nieruchomości przy okazji dostarczania worków i 
pojemników, harmonogram – plan odbioru odpadów oraz informacje na temat rodzaju i 
sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nie wpłynie to na wartość 
zamówienia. Druk tych informacji i harmonogramów leży po stronie Zamawiającego. 

 
Ad.13. Wnosimy o precyzyjne określenie wymagań dotyczących pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów w systemie indywidualnym i zbiorowym zgodnie z Regulaminem. 
 
 
 
 

Odpowiedź: 
Zarówno pojemniki jak i worki do selektywnej zbiórk i winny spełniać parametry 
techniczne i jakościowe usankcjonowane prawnie na terenie Polski oraz winny być 
zgodne z zapisami Regulaminem utrzymania czystości i porządku i SIWZ. 
 

Ad.14. Co to znaczy, że Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości i 
porządku pojemników i terenu wokół nich jak i odśnieżania miejsca ustawienia pojemników. 
Jaka to powierzchnia? Czy dotyczy to również koszenia trawy i zamiatania terenu poza 
okresem zimowym? 
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Odpowiedź: 
Postępowaniem przetargowym nie jest objęte koszenie traw, odśnieżanie i stałe 
sprzątanie pomiędzy terminami odbioru odpadów. Utrzymanie w czystości i porządku 
pojemników i terenu wokół nich (miejsce ustawienia pojemnika) dotyczy terminów 
odbioru odpadów. 
 
Odnośnie punktu V.1.2.c SIWZ: 

 
Ad.15. Wnosimy o uzupełnienie Tabeli nr 1 o sprzęt niezbędny do obsługi pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów po doprecyzowaniu ich cech i parametrów technicznych. 
 

Odpowiedź: 
Nie możemy aż tak wkraczać w kompetencje, wiedzę i doświadczenie Wykonawcy. 
 
Odnośnie §2 pkt. 3 Umowy: 

 
Ad.16. Jaka jest liczba mieszkańców objętych świadczeniem usług przez Wykonawcę? 
Określenie tej liczby jest niezbędne dla zastosowania algorytmu zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy w trakcie realizacji usługi. Liczba mieszkańców jest Gminie znana na 
podstawie zebranych deklaracji. 
 

Odpowiedź: 
Wynikaj ą z danych meldunkowych i prognoz trzyletnich. Dane te zawarte są w SIWZ i 
załącznikach. Gmina nie ma 100% złożonych deklaracji. 

 
Odnośnie §3 pkt. 2.1 Umowy: 

 
Ad.17. Czy wykonawca ma obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w worki 
przystosowane do selektywnej zbiórki odpadów bez względu na oświadczenie Właściciela 
nieruchomości, o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do selektywnej zbiórki, złożonego w 
Deklaracji przekazanej Gminie? 
 

Odpowiedź: 
Realizując zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Gmina przystąpiła do 
selektywnej zbiórki odpadów a więc wszyscy Właściciele winni być wyposażeni w 
odpowiednie worki. Nie posiadamy 100% deklaracji, zakładamy, że wszyscy zgodnie z 
ustawą będą segregować odpady. 

 
 

Odnośnie §3 pkt. 2.3.1 Umowy: 
Ad.18. Wnosimy o uzupełnienie załącznika nr. 1, o którym mowa w Umowie o liczbę 
mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach. Informacja ta jest niezbędna do 
właściwego doboru rodzaju i pojemności pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania, 
tak aby wyeliminować możliwość powstawanie nadwyżek odpadów, zalegania odpadów 
wokół pojemników, oraz właściwego wyliczenia jednego ze składników ryczałtowego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 
Załącznik nr 1 zostaje uzupełniony o załącznik nr 1A, 1B i 1C 
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Odnośnie §15 pkt. 2.1 Umowy: 
 

Ad.19. O jakie mienie ruchome i urządzenia chodzi Zamawiającemu? Czy poza 
pojazdami, które posiadają odrębne ubezpieczenie komunikacyjne, Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy ubezpieczenia np. pojemników od zdarzeń losowych? O jaki katalog 
zdarzeń losowych chodzi? 
 

Odpowiedź: 
Ubezpieczenie stosowne do profilu działalności Zamawiającego i zakresu zamówienia. 

 
Ad.20. Czy Zamawiający dopuszcza obiektywne przyczyny braku lub przesunięcia odbioru 
odpadów w stosunku do harmonogramu, spowodowane np. brakiem dojazdu do 
pojemników z powodu nie odśnieżenia przez służby gminne dróg dojazdowych, remontu 
drogi czy klęski żywiołowej uniemożliwiającej czasowe realizowanie usług odbioru 
odpadów? 
 

Odpowiedź: 
Tak. 

 
Ad.21. Czy Zamawiający przewiduje zbieranie odpadów biodegradowalnych i w jaki 
sposób? 
 

Odpowiedź: 
Nie jest przedmiotem zamówienia 
 

Ad.22. Kto będzie prowadził ciągły monitoring rozrzuconych przez osoby trzecie odpadów 
pochodzących z pojemników lub worków? Czy Zamawiający wymaga sprzątania tych 
odpadów na bieżąco czy też w dniach odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem? 
Naszym zdaniem odpowiedzialność za taką sytuacje powinien ponosić Właściciel 
nieruchomości, chyba że odbierający odpady nie dotrzymał terminu odbioru. 
 

Odpowiedź: 
Wykonawca sprząta w dniach odbioru zgodnie z harmonogramem oraz w momencie 
niedotrzymania odbioru  w terminie. Właściciel utrzymuje porządek w sposób ciągły 
zgodnie z §4 i §8 Regulaminem utrzymania czystości i porządku.  
Zamawiający prowadzi ciągły monitoring zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
ZESTAW III 
 
 
Ad.1.Dz. III.1. str.2 SIWZ 
 

Do nieruchomości niezamieszkałych Zamawiający zalicza 24 przystanki autobusowe, 
które zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Marcinowice (rozdz. 3§ 9 ust.1 ) powinny być wyposażone w kosze uliczne o min. 
Pojemności 35 l lub 110 l. W SIWZ nie ma wzmianki na temat koszy ulicznych. Wobec 
tego czy Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia przystanków w kosze uliczne? 
Jeżeli tak, to na podstawie jakich danych ma być określona pojemność kosza? 
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Odpowiedź: 
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice (rozdz. 
3§ 9 ust.1 ) odniesiono się do natężenia ruchu pieszego. Załącznik nr 1C do SIWZ, nie 
ma koszy ulicznych są tylko pojemniki na przystankach autobusowych. 
 

 
Ad.2. Dz. III.5 pkt 1) lit. a. oraz lit. B. str. 3. SIWZ oraz § 2 ust. 5 umowy 

 
Czy Zamawiający pisząc o częstotliwości odbioru odpadów „dwa razy w miesiącu” ma na 
myśli odbieranie odpadów z częstotliwością „co dwa tygodnie” ?. Sytuacja ta dotyczy 
również zapisów zawartych w Dz. III.5 ppkt 3 lit. a); b). Zapis „dwa razy w miesiącu” 
powoduje, że wywóz będzie wykonywany z częstotliwością co 15 lub co 16 dni, a to bardzo 
komplikuje utworzenie jednolitego harmonogramu. 
 

Odpowiedź: 
Przyjęliśmy obowiązujący na terenie Gminy dotychczasowy system - „dwa razy w 
miesiącu”: np. dzień tygodnia/ I i III tydzie ń miesiąca lub dzień tygodnia/ II i IV tydzie ń 
miesiąca. W przypadku Świąt w harmonogramie należy dopasować dzień odbioru; 
mogą wówczas zaistnieć przesunięcia. 
 
Ad.3. Dz. III.5 pkt. 1 lit. c) str.3 SIWZ 
 

Meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz świetlówki mają być odbierane raz w roku w formie tzw. „wystawki”. 
Miejscem „wystawek” będą posesje właścicieli nieruchomości czy określone przez 
Zamawiającego zbiorcze miejsca odbioru w danej miejscowości? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku §8 „wystawki” maj ą być 
zlokalizowane w granicach posesji Właścicieli. 
 
Ad.4. Dz. III.6. pkt 1) lit. b) str. 3 SIWZ 
 

Z zapisu tego punktu wynika, że właściciel nieruchomości może wskazać dowolne miejsce 
ustawienia pojemników na odpady (również na terenie nieruchomości).  
Czy Zamawiający udziela Wykonawcy zezwolenia na swobodne poruszanie się po 
nieruchomości nie będącej własnością Zamawiającego ?. 
 

Odpowiedź: 
Obowiązki Właściciela zawarte są w §8 i §10 Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku i wynikaj ą z odrębnych przepisów. Właściciel ma ustawić pojemniki/worki w 
granicy swojej posesji (przy wjeździe w terminach odbioru) 
 
Ad.5. Dz. III.6. pkt 2.1) lit. a) str. 4 SIWZ 
 

Co Zamawiający rozumie pod zapisem „…odpowiednia ilość worków” ?. 
Jaką pojemność worka należy stosować do selektywnej zbiórki odpadów: 80 litrów czy 
120 litrów ?. Czy zależy to wyłącznie od uznania Wykonawcy, jakie worki będą stosowane 
?. Jaka pojemność powinny mieć worki do selektywnej zbiórki odpadów? W SIWZ podana 
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jest pojemność od 80 do 120 l, natomiast Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Marcinowice (rozdz. 3 § 6 ust. 4 pkt. 4) podaje pojemność od 80 do 110 l. 
Na podstawie jakich danych Wykonawca powinien określić odpowiednia pojemność 
worka?  
 

Odpowiedź: 
O ile 80 l okażą się za małe należy ich pojemność zwiększyć celem uniknięcia 
„nadwyżek”. Worki winny by ć dostosowane do ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość, załącznik nr 1A do SIWZ. 
 
Ad.6. Dz. III.6. pkt 2.1 lit. b) SIWZ 
 

Kto i na czyj koszt będzie przygotowywać materiały informacyjne i  edukacyjne dotyczące 
m.in. zasad selektywnej zbiórki odpadów ?. Jeżeli Wykonawca, prosimy o podanie 
specyfikacji technicznej materiału oraz jego nakład. Jeżeli Zamawiający, prosimy o 
informację czy Zamawiający dostarczy w niezbędnych ilościach ww. materiały i w jakim 
terminie? 
 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź do pytania nr 12 w zestawie II 
 
Ad.7. Dz. III.6. pkt 2.2) lit. f. SIWZ 
 

Zobowiązanie Wykonawcy do odśnieżania miejsc ustawienia pojemników do selektywnej 
zbiórki przekracza zakres usługi stanowiącej przedmiot przetargu. Wnioskujemy o 
usunięcie tego zapisu. 
 

Odpowiedź: 
Wykonawca sprząta i odśnieża w dniach odbioru zgodnie z harmonogramem oraz w 
momencie niedotrzymania odbioru  w terminie. Odśnieża w celu wykonania usługi jak i 
w celu prawidłowego korzystania z pojemnika (np. dojścia). Właściciel utrzymuje 
porządek w sposób ciągły zgodnie z §4 i §8 Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku. Zamawiający prowadzi ciągły monitoring.  
 
 
Ad.8. Dz. III.6. pkt 2.3. lit. A. str. 6 SIWZ 
 

Zamawiający żąda, aby w systemie zbiorowym wyposażyć nieruchomości w zestawy 
(gniazda) specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Prosimy o 
podanie liczby żądanych zestawów. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz zał. nr 1C do SIWZ 
wynika liczba zestawów, tj. około 160. 
 
Ad.9. Dz. III.9. str. 7 SIWZ 
 

Określenie ilości odpadów podlegających odbiorowi i zagospodarowaniu w ramach 
ogłoszonego przetargu, jako orientacyjne, preferuje firmę obecnie świadczącą usługę na 
rzecz Zamawiającego ponieważ firma ta posiada dane o faktycznych ilościach 
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odbieranych odpadów. Wnosimy o umożliwienie Wykonawcy skorygowania wartości 
zadania po pierwszych 6 miesiącach świadczenia usługi. Podstawę do takiej zmiany 
stanowić będzie różnica w ilości odbieranych odpadów przekraczająca 3 % ilości podanej 
Zamawiającego w SIWZ. 
 

Odpowiedź: 
Ilość odpadów została określona na podstawie zał. nr 2 do SIWZ. 
 
Ad.10. Dz. IV. Pkt 2 str. 8 SIWZ 
 

W jakim czasie Wykonawca musi opracować harmonogram odbioru odpadów?  
Na jaki okres czasu musi być sporządzony harmonogram (np. 3 m-ce, pół roku, rok itp.)? 
Czy zmiany harmonogramu musza być konsultowane z Zamawiającym i przez niego 
zaakceptowane? W jakim celu Zamawiający wymaga na etapie wyboru Wykonawcy 
opracowania i załączenia do oferty harmonogramu wywozu odpadów ? 
Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu. 
 

Odpowiedź: 
Harmonogram należy opracować do 2013.06.30. Dla usprawnienia systemu odbioru 
odpadów z terenu Gminy dopuszczamy zmiany harmonogramu, po akceptacji 
Zamawiającego. 
 
 
Ad.11. Dz. V. pkt 1. lit. a) ppkt 2c) tabela nr 1 SIWZ 
 

Na podstawie jakich parametrów technicznych producenta pojazdu Wykonawca powinien 
potwierdzić spełnienie wymogu w zakresie współczynnik zgniotu 1 : 6 ?. Takich 
parametrów żaden ze znanych producentów pojazdów wykorzystywanych do odbioru 
odpadów nie podaje. Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu. 
 

Odpowiedź: 
Należy wykreślić z SIWZ „… i współczynniku zgniotu 1 : 6…” 
 

Ad.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 3 sztuki specjalistycznych 
samochodów przystosowanych do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, 
wyposażonych w system monitoringu oparty na technologii GPS. Czy zamawiający 
przewiduje archiwizację danych? Jeżeli tak to przez jaki okres? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
Ad.13. Dz. XII. Pkt 2. str. 17 SIWZ 
 

Co Zamawiający rozumie pod zapisem „Czas przeznaczony na dojazd na miejsce 
wykonywania usługi nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego” ?. 
 

Odpowiedź: 
Wykonawca ma wykonać usługę w czasie i  zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
 
Ad.14. Dz. XIII. Pkt 2 (wynik) str. 18 SIWZ 
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Czy Zamawiający zamierza podzielić zamówienie na części ?. 
Zapis o brzmieniu „Realizacja każdej z części zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów za daną cześć” na to wskazuje. Jeżeli 
zamówienie będzie dzielone na części prosimy je określić. 
 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź do pytania 5 w zestawie I 
 
Ad.15. Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ 
 

Z uwagi na fakt, że dane podane przez Zamawiającego nie pozwalają na jednoznaczne i 
wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia proszę o podanie danych dotyczących 
liczby osób zamieszkujących każdy z wyszczególnionych w załączniku budynków.  
 

Odpowiedź: 
Załącznik nr 1 zostaje uzupełniony o załącznik nr 1A, 1B i 1C 
 
 
 
 
 

 
 
 


