
 

    

    Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. 

Nr postępowania ZP.271.2.2013 

          WYKONAWCY 

         (wg rozdzielnika) 

 

               STRONA  

         INTERNETOWA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce” Nr sprawy: ZP.271.2.2013 
 

 

 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) 

kolejnych pytań od Wykonawcy dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego, 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp/ udziela  

odpowiedzi na zadane pytania.  
 

III pytania o treści (cyt.): 

„W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce” zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

   

1. W pkt.I.4 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający określa liczbę gospodarstw 

domowych w wysokości 2188, natomiast w pkt.I.8 podaje przewidywaną liczbę 

budynków wynoszącą 2238 szt. Wnosimy o doprecyzowanie, która liczba ma być 

brana pod uwagę przy sporządzaniu kalkulacji oferty. 

2. Zamawiający w pkt.II. 5 załącznika nr 6 do SIWZ pisze „Obecnie na terenie gminy 

nieruchomości są wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l 

oraz worki o pojemności 60l.”, natomiast w pkt. III.9. określa ilość procentową 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych o poj. 120l na 3%. Wnosimy o 

wyjaśnienie do czego odnosi się współczynnik 3% oraz podanie ilości i rodzajów 

poszczególnych pojemników. Dodatkowo w pkt. III.9, uwaga 3 znajduje się zapis 

”Wykonawca[..] dostarczy nowe pojemniki do gospodarstw w ilościach niezbędnych 

do odbioru odpadów zmieszanych […].” Prosimy o podanie szacunkowych ilości i 

rodzajów pojemników „niezbędnych do odbioru odpadów zmieszanych.”. Czy 

Zamawiający przez „koszt dostawy” rozumie zakup oraz dostarczenie pojemników 

przez Wykonawcę? Kto będzie właścicielem pojemników po zakończeniu umowy?  

3. Wnosimy również o oszacowanie ilości poszczególnych worków na selektywną 

zbiórkę w skali 1 miesiąca, ponieważ ma to wpływ na cenę ofertową. 

4. Punkt III.11 ppkt. 9 załącznika nr 6 do SIWZ wskazuje, że Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia 

odpadów będących w dyspozycji właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z 

realizacją przedmiotu umowy. Wnosimy  o dopisanie do SIWZ, że w przypadku 

zaginięcia  lub zniszczenia pojemnika, z winy użytkownika, koszt dostarczenia 

nowego pojemnika ponosi właściciel nieruchomości. 

5. W pkt.II.10 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający podaje ilość i rodzaj odpadów 

odebranych z obszaru gminy w 2012r. w ujęciu kwartalnym. Wnosimy  



 

    

o doprecyzowanie, czy ilości te dotyczą tylko odpadów pochodzących  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czy też dotyczą one również 

nieruchomości niezamieszkałych. Jeżeli są to ilości łączne, wnosimy o 

doprecyzowanie jaki udział stanowią odpady będące przedmiotem zamówienia tj. 

odebrane z  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

6. W tabeli 6 pkt.II.10 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający podaje ilość odebranych 

odpadów wielkogabarytowych za 2012r. w liczbie 0,5 Mg, natomiast w tabeli 7 ww. 

pkt. podaje ilość tych samych odpadów w liczbie 19,28 Mg. Wnosimy o 

doprecyzowanie ilości ww. odpadów za rok 2012. Jest to niezbędne do sporządzenia 

kalkulacji oferty. 

7. Wnosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez „[…] ograniczenie 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania.”, skoro w pkt. III.3 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zapisał, że 

system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje m.in. odpadów 

biodegradowalnych i zielonych.  

8. Zamawiający w pkt. III.7 określa, że Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia 

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli na terenie niektórych 

miejscowości gminy w pojemniki do nauki segregacji odpadów. Dodatkowo podaje 

dokładne wymiary pojemników. Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki o innych 

wymiarach niż podane w SIWZ? W przeciwnym przypadku wnosimy o podanie 

nazwy i danych producenta wskazanych pojemników.   

9. W związku z wyposażeniem ww. placówek oświatowych w specjalne pojemniki do 

nauki segregacji odpadów prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotem przetargu jest 

również odbieranie odpadów z tychże placówek, czy też będzie to stanowiło 

przedmiot odrębnego zamówienia. Prosimy również o podanie wykazu zawierającego 

dane adresowe miejsca dostawy pojemników z wyszczególnieniem ilości.   

10. Wnosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez odpady powstałe podczas 

drobnego remontu wykonywanego samodzielnie przez właściciela/najemcę 

nieruchomości oraz o doprecyzowanie sposobu gromadzenia i systemu odbioru 

odpadów oraz podanie maksymalnej ilości, która może zostać odebrana przez 

Wykonawcę od właściciela/najemcy Nieruchomości a także określenie częstotliwości 

odbioru omawianych odpadów. 

11. W punkcie III.3. załącznika nr 6 do SIWZ widnieje zapis, że zużyte opony nie są 

przedmiotem niniejszego zamówienia, natomiast są one wymienione w tabeli 8 na tej 

samej stronie SIWZ. Wnosimy o jednoznaczną informację. 

12. W pkt. III.11.7 lit.b załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający wprowadza zakaz 

mieszania za sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych. Prosimy o doprecyzowanie, czy oznacza to że każda frakcja odpadów 

zbieranych selektywnie ma być odbierana przez Wykonawcę oddzielnym środkiem 

transportu czy dopuszcza ich odbiór jednym pojazdem. 

13. W tabeli 8 pkt. III.7 załącznika nr 6 do SIWZ nie ma wyszczególnionych odpadów 

popiołu, podczas gdy jest o nich mowa w pkt. III.13.1. lit. G oraz w projekcie umowy 

załącznik nr 5 do SIWZ par. 7pkt1.lit.7. Prosimy o podanie informacji, czy odpady 

popiołu stanowią przedmiot umowy, jeśli tak, wnosimy o określenie kodu odpadu. 

14. Czy Zamawiający może udostępnić wykaz nieruchomości na terenie gminy celem 

sporządzenia kalkulacji i stworzenia harmonogramu w terminie pozwalającym na 

rzetelne jego przygotowanie.  

15. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełniony „Wykaz narządzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – wykaz pojazdów – dostępnych 

Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz informacją o podstawie 



 

    

dysponowania tymi zasobami (pojazdami) stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.        

Czy w trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza aktualizację ww. wykazu 

zgodnie z zapisami SIWZ, czy wykaz ten pozostaje niezmienny przez okres realizacji 

zadania.  

16. Harmonogram wywozu odpadów Wykonawca ma przekazać do akceptacji 

Zamawiającemu do 30 dni po podpisaniu umowy. Wnosimy zatem, aby na minimum 

7 dni przed upływem tego terminu Zamawiający przekazał wykaz nieruchomości, 

których właściciele/najemcy deklarują, bądź nie, segregowanie odpadów.  

17. W pkt. III.11.1.lit.c załącznika nr 6 do SIWZ widnieje zapis, że Wykonawca jest 

zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych niezależnie od warunków 

atmosferycznych. Wnosimy o wyjaśnienie, czy w sytuacjach, kiedy drogi będą 

nieodśnieżone lub oblodzone i niemożliwy będzie dojazd do niektórych posesji, 

wykonawca może ustalić z Zamawiającym inny termin wywozu? Czy zamawiający 

do realizacji zadania dopuszcza wykorzystanie pojazdu innego typu niż śmieciarka? 

18. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i jego realizacji pkt V w ppkt 3 i 4 

Zamawiający używa stwierdzenia „…pracę Sprzętu…” wnosimy o zdefiniowanie i 

podanie zakresu czynności. 

19. W projekcie umowy § 7 pkt. 1 ppkt 7 nakłada obowiązek przekazania miesięcznych 

raportów zawierających informację o „wykazie nieruchomości, z których odbierane 

są odpady popiołów – dwukrotnie w trakcie trwania umowy…” . Wnosimy o 

sprecyzowanie SIWZ w zakresie sposobu gromadzenia w/w odpadów oraz ich 

odbioru.” 

 

W odpowiedzi Zamawiający informuje: 

 

Ad. 1 

Różnica wskazania liczby gospodarstw domowych wynika z faktu, że nie wszystkie budynki 

mieszkalne na terenie gminy posiadają oficjalnie nadane decyzją administracyjną numery 

porządkowe. Liczba budynków, w których przewidywana jest realizacja usługi wg stanu na 

dzień 31.12.2012 r. wynosi 2238 szt. – i tę liczbę należy przyjąć przy sporządzaniu kalkulacji 

oferty, biorąc jednocześnie pod uwagę niewielki trend wzrostowy ilości budynków i liczby 

mieszkańców na terenie gminy. 

 

Ad. 2 

Patrz odpowiedź Ad.12 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.  

Zgodnie z zapisem zawartym w dziale III pkt 9 zał. nr 6 do SIWZ Wykonawca w ramach 

umowy z Zamawiającym dostarczy nowe pojemniki do gospodarstw – tzw. „pierwsze 

wyposażenie”. Zatem „koszt dostawy” nowych pojemników na posesje obejmuje koszt ich 

zakupu i dostarczenia przez Wykonawcę. Właścicielem dostarczonych pojemników będzie 

Wykonawca. 

 

Ad. 3 

Szacowana ilość worków potrzebnych od selektywnej zbiórki w skali miesiąca wynosi: 

2150szt. „niebieskich” (papier) + 2150szt. „zielonych” (szkło) + 4300szt. żółtych 

(plastik/wielomateriałowe/metale) = razem 8600szt. 

 

Ad. 4 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację – zmiana zostanie wprowadzona do 

treści umowy z wybranym Wykonawcą. 

 



 

    

Ad. 5 

W dziale II pkt. 10 zał. nr 6 do SIWZ Zamawiający podał ilości i rodzaj odpadów odebranych 

z obszaru gminy w 2012r. w ujęciu kwartalnym zgodnie ze złożonymi przez wywożących 

odpady sprawozdaniami kwartalnymi. W dokumentach Zamawiającego brak jest danych jaki 

procent przedstawionych odpadów pochodzi z nieruchomości niezamieszkałych. 

 

Ad. 6 

Patrz odpowiedź Ad. 3 lit. c) do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.  

 

Ad. 7 

Patrz odpowiedź Ad. 16 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.  

Zapis zawarty w dziale III pkt 12 ppkt 7 zał. nr 6 do SIWZ oznacza, że poza Zamawiającym 

również Wykonawca  powinien podejmować działania edukacyjne i informacyjne skutkujące 

zwiększeniem efektywności segregacji, która przełoży się na zmniejszenie ilości odpadów 

biodegradowalnych w pojemnikach na odpady zmieszane.  

Pomimo, że system nie obejmuje odbierania tychże odpadów, nie można wykluczyć, że 

pewna ich część mimo wszystko będzie trafiać do systemu poprzez niewłaściwą segregację u 

źródła.  

 

Ad. 8 

Zamawiający dopuszcza pojemniki o innych wymiarach, jednak różnica nie może  

przekraczać 20% poszczególnych wymiarów pojemników podanych w dziale III pkt 7 zał. nr 

6 do SIWZ.  

 

Ad. 9 

Nie jest przedmiotem przetargu odbieranie odpadów z placówek szkolnych i nie będzie to 

przedmiotem odrębnego zamówienia. Dane adresowe i ilości pojemników w poszczególnych 

placówkach nie są w tym przypadku konieczne, ponieważ Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć wszystkie zestawy pojemników do siedziby Zamawiającego, który we własnym 

zakresie przekaże je do poszczególnych placówek szkolnych, o których mowa w dziale III 

pkt.7 zał. nr 6 do SIWZ, tj.: 

Gminnego Centrum Edukacji – Wawrzeńczyce nr 385   

Szkoły Podstawowej – Dobranowice nr 67   

Przedszkola – Wawrzeńczyce nr 57  

Gminnego Centrum Edukacji – Igołomia nr 252  

Szkoły Podstawowej – Tropiszów nr 212  

Przedszkola – Igołomia nr 252 

 

Ad. 10 

„Odpady powstałe podczas drobnego remontu wykonywanego samodzielnie przez 

właściciela/ najemcę nieruchomości” to odpady pochodzące z robót naprawczych związanych 

z bieżącą konserwacją i utrzymaniem budynku mieszkalnego, wykonywane samodzielnie 

przez osobę posiadającą tytuł prawny do budynku, ilość tych odpadów z nieruchomości nie 

może przekroczyć 1 m
3 

w okresie 6 m-cy. 

Częstotliwość odbioru wynika z treści działu III pkt.11 ppkt.2) zał. nr 6 do SIWZ. 

 

Ad. 11 

Patrz odpowiedź Ad. 5 (zdanie drugie) do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.  

 

 



 

    

Ad. 12 

Zamawiający nie wymaga oddzielnego środka transportu dla każdej z frakcji selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych. 

 

Ad. 13  

Patrz odpowiedź Ad. 5 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.  

 

Ad. 14 

Wykonawca może zapoznać się z położeniem i numeracją poszczególnych nieruchomości na 

portalu mapowym na stronie internetowej gminy: www.igwa.pl  

Szczegółowy wykaz nieruchomości zostanie przedłożony przy podpisaniu umowy na 

realizację zamówienia.  

 

Ad. 15 

W trakcie trwania umowy (realizacji zamówienia) Zamawiający dopuszcza aktualizację 

wykazu stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ wynikającą z przyczyn obiektywnych, na warunkach 

określonych w SIWZ i projekcie umowy stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.  

 

Ad. 16 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, których właściciele /najemcy 

deklarują, bądź nie, segregowanie odpadów w dniu podpisania umowy na realizację 

zamówienia. 

 

Ad. 17 

Patrz odpowiedź Ad. 8 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.  

Zamawiający do realizacji zadania dopuszcza wykorzystanie pojazdu innego typu niż 

śmieciarka tylko w przypadku odbioru odpadów segregowanych. 

 

Ad. 18 

Sformułowanie „praca sprzętu” odnosi się do pojazdów Wykonawcy wykorzystanych do 

realizacji zamówienia. Zakres czynności został określony w dziale V zał. nr 6 do SIWZ. 

 

Ad. 19 

Patrz odpowiedź Ad. 5 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.  

 

 

Jednocześnie zgodnie z treścią odpowiedzi z dnia 22.03.2013r. Zamawiający publikuje 

łączną ILOŚĆ POJEMNIKÓW zadeklarowaną przez mieszkańców gminy: 

- pojemniki o pojemności 120 litrów – 3300 sztuk, 

- pojemniki o pojemności 240 litrów – możliwe wprowadzenie w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia – zgodnie z zapisem w dziale III pkt. 9 zał. nr 6 do SIWZ po 

uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a właścicielem/ użytkownikiem posesji oraz 

akceptacji Zamawiającego.  
 
 
 
 

 
 

Sporządzono 1 egz.: 

Przesłano faksem i pisemnie do Wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej. 


