
 

 

OR.271.11.2013                                                            Rudniki, dnia  14.06.2013r. 

 

 

 

      

 

                        ZAPYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 

                                         ZMIANA SIWZ !!! 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o Nr OR.271.11.2013  

p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 

terenu Gminy Rudniki”  

 

Numer ogłoszenia: 215514 - 2013     Data zamieszczenia:  05.06.2013 

 

 Zgodnie z art. 38  ust.1, 2 i ust 4  ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy 

wystąpili z  pytaniami i wobec powyższego Zamawiający odpowiada i zmienia treść SIWZ: 

 

Pytanie Nr 1 
 Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1  Zadanie I pkt 4. 

„Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych: 
a) zmieszane odpady komunale – co najmniej raz w miesiącu, 
b) odpady opakowaniowe suche– co najmniej raz w miesiącu, 
c) szkło– co najmniej raz na trzy miesiące, 
d) odpady ulegające biodegradacji –w okresie od 1 marca do 31 października – co najmniej raz 

na dwa tygodnie, poza tym okresem co najmniej raz w miesiącu,” 
 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru odpadów ulegających biodegradacji 1 raz  
w miesiącu w okresie zimowym  (1 listopada do 28 lutego danego roku). Z uwagi na specyfikę 
odpadów ulegających biodegradacji (zamarzanie w pojemnikach) wnioskujemy o dopisanie 
następującego zdania: „Zamawiający dopuszcza nierealizowanie usługi odbioru odpadów 
biodegradowalnych w przypadku wystąpienia temperatury poniżej 0 o C” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza nierealizowanie usługi odbioru odpadów biodegradowalnych w 

przypadku wystąpienia temperatury poniżej 0
o
C. 

 

 

Pytanie Nr 2 

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1  Zadanie I pkt. 6.9: 

„Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady z tej 

nieruchomości począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w którym 

Wykonawca został powiadomiony o zmianie”. 

 

Wnioskujemy o zmianę zapisów na: 

 

 „Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady z tej 

nieruchomości w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych zgodnym 

z harmonogramem”. 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do sugestii  i zmienia zapis w Opisie przedmiotu Zamówienia, 

część 1.6.9, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ na: 

„Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady  z tej 

nieruchomości w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 

zgodnym z harmonogramem”. 

 

 

Pytanie Nr 3 

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1  Zadanie II pkt 

4.1oraz Część 2 i Część 3 Zadanie II pkt 3.1: 

„Utrzymanie dostarczonych pojemników we właściwym stanie sanitarnym – poprzez 

wykonywanie mycia i dezynfekcji z częstotliwością gwarantująca zapewnienie im 

właściwego stanu sanitarnego. Mycie i dezynfekcja pojemników winny odbywać się w 

warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. 

Wykonawca zobowiązany będzie posiadać, a na żądanie Zamawiającego przekazać do 

wglądu, dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności.” 

 

oraz Załącznik nr 6 do SIWZ § 5 pkt 6 b): 

„Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości (w tym mycie i dezynfekcja pojemników), 

 

Zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 13 września 1996  o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminie (Dz. U. 2012 poz. 391): 

„Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:   

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, chyba, że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, 

obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi;” 

 

Określenie wymagań zapisanych w załączniku nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, 

Część 1  Zadanie II pkt 4.1 oraz Część 2 i Część 3 Zadanie II pkt 3.1 a także w załączniku nr 

6 do SIWZ § 5 pkt 6 b) wykracza poza wymagania ustawy. Wnioskujemy o zmianę zapisów 

w załączniku nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1  Zadanie II pkt 4.1 oraz 

Część 2 i Część 3 Zadanie II pkt 3.1 na „utrzymanie dostarczonych pojemników we 

właściwym stanie sanitarnym”, oraz wykreślenie w załączniku nr 6 do SIWZ § 5 pkt 6 b) „(w 

tym mycie i dezynfekcja pojemników)”. W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany 

zapis pragniemy nadmienić, iż wykonanie takiej usługi znacząco wpłynie na wzrost wartości 

zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu 

zamówienia, część 1 zadania II. Pkt 4.1 oraz część 2 iczęść3 zadanie II. pkt. 3.1. 

 i zmienia zapis na: 

„Utrzymanie dostarczonych pojemników we właściwym stanie sanitarnym „ 



 

Zamawiający przychyla się do zmiany Załącznika nr 6 do SIWZ  § 5 pkt. 6 pkt. b), który 

otrzymuje brzmienie 

 

„…Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”. 

 

 

Pytanie Nr 4 

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1  Zadanie II pkt 4.6.: 

 

 „ Wykonawca samodzielnie wystawi pojemnik z odpadami, a następnie je odstawi na miejsce 

– przypadku, gdy właściciel nieruchomości ze względu na podeszły wiek lub udokumentowaną  

niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie wystawić  pojemnika na chodnik lub ulicę. 

Wykonawca ustala powyższe z właścicielem nieruchomości”.   

 

Kontrakt, który ma być zawarty w ramach prowadzonego postępowania przetargowego jest 

umową pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym (Gminą). Oznacza to, że Stroną do 

uzgodnień dla Wykonawcy nie może być właściciel nieruchomości tylko Gmina. Wykonawca 

wnioskuje,  aby wykaz nieruchomości zamieszkałych przez osoby o udokumentowanym 

stopniu niepełnosprawności i wymagających wystawienia pojemnika na chodnik lub ulicę 

przez pracowników Wykonawcy był sporządzany przez Zamawiającego i przekazywany 

Wykonawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do sugestii i zmienia Opis przedmiotu zamówienia w części 1 

zadanie II.4.6. stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca samodzielnie wystawi pojemniki z odpadami, a następnie je odstawi na miejsce 

–w przypadku, gdy właściciel nieruchomości ze względu na podeszły wiek lub 

udokumentowaną niepełnosprawność nie jest wstanie samodzielnie wystawić pojemnika na 

chodnik lub ulicę. Wykonawca ustala powyższe z właścicielem nieruchomości. Wykaz 

nieruchomości zamieszkałych przez osoby o udokumentowanym stopniu niepełnosprawności 

i innych wymagających wystawienia pojemnika na chodnik lub ulicę przez pracowników 

Wykonawcy będzie sporządzony przez Zamawiającego  i przekazywany Wykonawcy z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem.” 

 

Pytanie Nr 5 

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia Część 2 i Część 3 Zadanie I 

pkt 3.4: 

 

„Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do 

nieruchomości jest utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków 

atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. W 

takich przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
 
Zgodnie z Regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki z dnia  
5 marca 2013 r. Rozdział 3 §12 pkt 1.: 1. „Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić 
pojemniki na odpady komunalne w   miejscach łatwo dostępnych dla operatora w   sposób nie 
powodujący uciążliwości dla mieszkańców i   osób trzecich bez konieczności otwierania wejścia na 



teren nieruchomości. W   przypadku, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w   dniu 
odbioru, zgodnie z   harmonogramem, na chodnik lub pobocze przed wejściem na teren 
nieruchomości. Niewystawienie pojemników w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem 
odpadów.” 

 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie z SIWZ wyżej wymienionego zapisu ponieważ jest on 

sprzeczny  z treścią uchwalonego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rudniki, z którego wynika, że to właściciel nieruchomości ma zapewnić dojazd do 

miejsca odebrania odpadów. 
 

 Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy i wykreśla w Części 2 i części 3 Zadanie 

1 pkt 3.4 zapis o następującym brzmieniu: 

„Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do 

nieruchomości jest utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków 

atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. W 

takich przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie Nr 6 

  

Do skalkulowania kosztów Wykonawcy niezbędne są następujące informacje dotyczące: 

 Liczba i rodzaj pojemników do rozstawienia z podziałem na zmieszane odpady komunalne 
oraz segregowane odpady komunalne dla Części 2 i Części 3 
 

Wnioskujemy o uzupełnienie w SIWZ brakujących informacji koniecznych do skalkulowania wartości 
zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia w Części 2 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 

do SIWZ liczbę i rodzaj pojemników, która wynosi: 

Budynek Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki: 

 

zmieszane odpady komunalne –1 pojemnik 1100 L 

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemnik 360 L 

odpady szklane – 1 pojemnik 240 L 

 

Obiekt ujęcia wody – miejscowość Jaworek nr 46w46-325 Rudniki 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 5000 L 

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemnik 360 L 

odpady szklane – 1 pojemnik 240 L 

 

Zamawiający dopisuje do Części 3 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 

do SIWZ liczbę i rodzaj pojemników. Częstotliwość odbioru odpadów zgodnie z częścią 3 

Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zadanie I.4. 

 

1) Szkoły i przedszkole, które obsługuje Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w 

Rudnikach, ul. Wieluńska 15, 

 

 



 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie pod adresem 46-325 Rudniki, 

Dalachów 217, 

 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 1100 L i pojemnik 360 L 

odpady opakowaniowy suche –  2 pojemniki 1100 L 

odpady szklane – 1 pojemnik 120 L/1 raz na trzy miesiące 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie pod adresem  46-325 Rudniki, 

Mirowszczyzna 43, 

 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 1100 L  

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemniki 1100 L 

odpady szklane – 1 pojemnik 240 L/1 raz na trzy miesiące 

 

 liczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie pod adresem 46-325 Rudniki, 

Cieciułów 19, 

 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 360 L  

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemniki 1100 L 

odpady szklane – 1 pojemnik 240 L/1 raz na trzy miesiące 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie  pod adresem 46-325 Rudniki, 

Żytniów 29, 

 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 1100 L  

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemniki 1100 L 

odpady szklane – 1 pojemnik 240 L/1 raz na trzy miesiące 

 

 Gimnazjum Publiczne w Rudnikach  pod adresem 46-325 Rudniki, ul. 

Wieluńska 15, 

 

zmieszane odpady komunalne – 3 pojemniki 1100 L  

odpady opakowaniowy suche – 3 pojemniki 1100 L 

odpady szklane – 1 pojemnik 240 L/1 raz na trzy miesiące 

 

 Publiczne Przedszkole w Rudnikach pod adresem 46-325 Rudniki, ul. Parkowa 

6 

 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 240 L  

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemniki 240 L 

odpady szklane – 1 pojemnik 240 L1 /raz na trzy miesiące 

 

oraz  

2) budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji znajdującego się 46-325 

Rudniki, ul. Okólna 3 

 

w miesiącach kwiecień-październik 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 360L/tydzień 

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemnik 360L/tydzień 

odpady szklane – 1 pojemnik 360L/tydzień 



odpady ulegające biodegradacji - 1 pojemnik 120L/tydzień 

 

 

w miesiącach listopad-marzec 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 360L/miesiąc 

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemnik 360L/miesiąc 

odpady szklane – 1 pojemnik 240 L/1 raz na trzy miesiące 

odpady ulegające biodegradacji - 1 pojemnik 120L/miesiąc 

 

 

 podległy teren kompleksu boisk „ORLIK 2012” zlokalizowany w 46-325 

Rudniki,  ul. Wieluńska 15 

 

w miesiącach kwiecień-październik 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 120 L /miesiąc 

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemniki 120 L/miesiąc 

odpady szklane – 1 pojemnik 120 L/1 raz na trzy miesiące 

 

w miesiącach listopad-marzec 

zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik 120 L /1 raz na dwa miesiące 

odpady opakowaniowy suche –  1 pojemniki 120 L/1 raz na dwa miesiące 

odpady szklane – 1 pojemnik 120 L/1 raz na trzy miesiące 

 

 

 Pytanie Nr 7 

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1, Część 2 i Część 3 

Zadanie I pkt 6.1: 

„Wykonawca musi wykazać dysponowanie, co najmniej: 

- dwoma samochodami specjalistycznymi – bezpylnymi do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 

1100 l , 

- dwoma samochodami specjalistycznymi – bezpylnymi do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 

od 60 l do 1100 l ,  

-  jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej 

przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l z zabudową 

bezpylną,  

- samochodem małogabarytowym do 3,5 tony, przystosowanym do odbioru i transportu 

zebranych odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe – 1 szt.” 

 

oraz SIWZ pkt 6 ppkt 3 Potencjał techniczny: 

„Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 

- co najmniej dwa samochody specjalistyczne  - bezpylne do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych przystosowane do opróżniania pojemników o pojemnościach od 

60 l do 1100 l , 

- co najmniej dwa samochody specjalistyczne  - bezpylne do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przystosowane do opróżniania pojemników o pojemnościach od 

60 l do 1100 l  



- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l 

z zabudową bezpylną,  

- samochodem małogabarytowym do 3,5 tony, przystosowanym do odbioru i transportu 

zebranych odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe – 1 szt. 

 

 

Ustawodawca wprowadzając Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości wprowadził m. in. szczegółowe wymagania techniczne dotyczące 

wyposażenia pojazdów odbierających odpady komunalne. Ustawodawca wprowadzając 

zmienioną Ustawę z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości w gminach ((Dz. U. 

2012 poz. 391) nie miał na celu wzrostu kosztów obsługi w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca gminy. Tak sformułowane żądanie przekracza wymogi ustawodawcy. 

Zamierzeniem ustawodawcy wprowadzającym nowelizację ustawy było zapewnienie 

równych wymagań dla wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów 

komunalnych na terenie całego kraju. Każde dodatkowe wymagania techniczne dotyczące 

pojazdów dalece wybiegają ponad wymagania ustawowe, co jest sprzeczne z celem 

nakreślonym przez ustawodawcę. 

Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia obowiązku 

posiadania pojazdów przekraczających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy iż zmienia w Części 1, części 2i części 3 

zadanie I.6.1. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i zmienia 

wymagania w zakresie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca musi wykazać dysponowanie, co najmniej: 

 dwoma samochodami specjalistycznymi – bezpylnymi do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych przystosowanymi do opróżniania pojemników o 

pojemnościach od 60 l do 1100 l , 

 dwoma samochodami specjalistycznymi – bezpylnymi do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przystosowanymi do opróżniania pojemników o 

pojemnościach od 60 l do 1100 l  , 

-  jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l 

do 1100 l z zabudową bezpylną,„ 

 

zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

 

 

Pytanie Nr 8 

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1 Zadanie IV pkt 2: 

 

„Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do (…): 



b) przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy raportów 
miesięcznych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym 
zawierających informacje o (…): 

— adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub 
oddali w ilości niewspółmiernej do ilości wykazanych mieszkańców” 

 

W jaki sposób Wykonawca powinien dokonać weryfikacji czy właściciel nieruchomości 

oddaje odpady w „ilości współmiernej do ilości wykazanych mieszkańców”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia punkt IV.2. w części 1, części 2 i części 3 Opisu przedmiotu 

Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,  

Brzmi: 

Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do: 
a) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

b) przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy raportów 

miesięcznych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

rozliczeniowym zawierających informacje o: 

— ilości i rodzaju odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych 

suchych, szkła, ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych (ilość i pojemność pojemników 

oraz ilość worków) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, 

— adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych 

lub oddali w ilości niewspółmiernej do ilości wykazanych mieszkańców, 

— ilości i rodzaju odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, zużytych opon samochodowych  odebranych podczas objazdowej 

zbiórki, 

— sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały 

przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673),  

Ilości odebranych odpadów należy podać w tonach z dokładnością do jednego miejsca 

po przecinku. 

Otrzymuje nowe brzmienie na : 

Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do: 
a) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

b) przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy raportów 

miesięcznych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

rozliczeniowym zawierających informacje o: 

— ilości i rodzaju odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych 

suchych, szkła, ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych (ilość i pojemność pojemników 

oraz ilość worków) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, 

— adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów 

komunalnych  



— ilości i rodzaju odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, zużytych opon samochodowych  odebranych podczas objazdowej 

zbiórki, 

— sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały 

przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673),  

Ilości odebranych odpadów należy podać w tonach z dokładnością do jednego miejsca 

po przecinku. 

 

 

Pytanie Nr 9 

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 2 i Część 3 Zadanie 

IV pkt 2: 

 

„Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do (…): 
b) przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy raportów 
miesięcznych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym 
zawierających informacje o: 

- ilości i rodzaju odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych suchych, 
szkła, ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji oraz odpadów zielonych (ilość i pojemność pojemników oraz ilość worków) 
zebranych z wyszczególnionych nieruchomości (…) 
- ilości i rodzaju odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, zużytych opon samochodowych  odebranych podczas objazdowej 
zbiórki” 

 

Na jakiej podstawie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do składania sprawozdań w 

zakresie ilości odebranych odpadów: ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, wielkogabartytów, 

zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego oraz zużytych opon samochodowych skoro przedmiotem Zamówienia 

zgodnie zapisami załącznika nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 2 i Część 3 

Zadanie I ppkt 1 i 2 jest wyłącznie odbiór: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

opakowaniowych suchych oraz odpadów szklanych? Wykonawca wnioskuje o dostosowanie 

zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie sprawozdawczości do przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje punkt IV.2. w części 2 i części 3 Opisu przedmiotu Zamówienia, 

stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,  

Brzmi:  

Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do: 
a) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 



b) przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy raportów 

miesięcznych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

rozliczeniowym zawierających informacje o: 

— ilości i rodzaju odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych 

suchych, szkła, ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych (ilość i pojemność pojemników 

oraz ilość worków) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, 

— adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych 

lub oddali w ilości niewspółmiernej do ilości wykazanych mieszkańców, 

— ilości i rodzaju odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, zużytych opon samochodowych  odebranych podczas objazdowej 

zbiórki, 

— sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały 

przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673),  

Ilości odebranych odpadów należy podać w tonach z dokładnością do jednego miejsca 

po przecinku. 

Otrzymuje nowe brzmienie na: 
Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do: 

a) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

b) przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy raportów 

miesięcznych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

rozliczeniowym zawierających informacje o: 

— ilości i rodzaju odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych 

suchych, szkła, ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych (ilość i pojemność 

pojemników oraz ilość worków) zebranych z wyszczególnionych 

nieruchomości, 

— adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów 

komunalnych  

— sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały 

przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673),  

Ilości odebranych odpadów należy podać w tonach z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku 

 

Pytanie Nr 10 

Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1 Zadanie 1 pkt 6.11 

: 

 

„(…)Opracowanie dla terenu całej Gminy Rudniki i przedłożenie w formie pisemnej 

Zamawiającemu do akceptacji rocznego harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów 

odpadów, który zawiera w szczególności informację o terminach wywozu odpadów 

zmieszanych i selektywnych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  i  

elektronicznego, adresie i telefonie Wykonawcy usługi odbioru odpadów, a także numer 



konta gminy do wniesienia opłaty i terminy jej zapłaty. Harmonogramy należy przygotować 

w ilości: 2 500 sztuk na drugie półrocze 2013 roku, 2 500 sztuk na rok 2014, 2 500 sztuk na 

pierwsze półrocze 2015 roku. Harmonogramy wywozu na 2013 rok należy przedstawić do 

wglądu Zamawiającemu w terminach: do 30.06.2013 roku - na trzeci i czwarty kwartał 

2013, do 01.12.2013 roku - na cały rok 2014, do 01.12.2014 roku – na pierwszy i drugi 

kwartał roku 2015. Dystrybucja harmonogramów wywozu odpadów winna nastąpić w 

terminach: na trzeci i czwarty kwartał 2013 - do 30.6.2013 r, na cały rok 2014 - do 5.1.2014 

roku, na pierwszy i drugi kwartał roku 2015 - do 5.1.2015 roku. Harmonogram umieszczony 

będzie przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.” 

 

Na jakiej podstawie Zamawiający nakazuje Wykonawcy opracowanie harmonogramu odbioru 

odpadów na pierwszy i drugi kwartał 2015 r. skoro umowa pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą jest zawarta do dnia 31-12-2014r. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów 

SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do sugestii i modyfikuje w części 1 zadania 1.6.11. w Opisie 

Przedmiotu Zawiadomienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ: 

Brzmi: 

 Opracowanie dla terenu całej Gminy Rudniki i przedłożenie w formie pisemnej 

Zamawiającemu do akceptacji rocznego harmonogramu odbioru poszczególnych 

rodzajów odpadów, który zawiera w szczególności informację o terminach wywozu 

odpadów zmieszanych i selektywnych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, adresie i telefonie Wykonawcy usługi odbioru 

odpadów, a także numer konta gminy do wniesienia opłaty i terminy jej zapłaty. 

Harmonogramy należy przygotować w ilości: 2 500 sztuk na drugie półrocze 2013 roku, 

2 500 sztuk na rok 2014, 2 500 sztuk na pierwsze półrocze 2015 roku. Harmonogramy 

wywozu na 2013 rok należy przedstawić do wglądu Zamawiającemu w terminach: do 

30.06.2013 roku - na trzeci i czwarty kwartał 2013, do 01.12.2013 roku - na cały rok 

2014, do 01.12.2014 roku – na pierwszy i drugi kwartał roku 2015. Dystrybucja 

harmonogramów wywozu odpadów winna nastąpić w terminach: na trzeci i czwarty 

kwartał 2013 - do 30.6.2013 r, na cały rok 2014 - do 5.1.2014 roku, na pierwszy i drugi 

kwartał roku 2015 - do 5.1.2015 roku. Harmonogram umieszczony będzie przez 

Zamawiającego na jego stronie internetowej. 

Otrzymuje nowe brzmienie na 
 Opracowanie dla terenu całej Gminy Rudniki i przedłożenie w formie pisemnej 

Zamawiającemu do akceptacji rocznego harmonogramu odbioru poszczególnych 

rodzajów odpadów, który zawiera w szczególności informację o terminach wywozu 

odpadów zmieszanych i selektywnych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, adresie i telefonie Wykonawcy usługi odbioru 

odpadów, a także numer konta gminy do wniesienia opłaty i terminy jej zapłaty. 

Harmonogramy należy przygotować w ilości: 2 500 sztuk na drugie półrocze 2013 roku, 

2 500 sztuk na rok 2014, 2 500 sztuk na pierwsze półrocze 2015 roku. Harmonogramy 

wywozu na 2013 rok należy przedstawić do wglądu Zamawiającemu w terminach: do 

30.06.2013 roku - na trzeci i czwarty kwartał 2013, do 01.12.2013 roku - na cały rok 

2014. Dystrybucja harmonogramów wywozu odpadów winna nastąpić w terminach: na 

trzeci i czwarty kwartał 2013 - do 30.6.2013 r, na cały rok 2014 - do 5.1.2014 roku. 

Harmonogram umieszczony będzie przez Zamawiającego na jego stronie internetowej. 

 



Pytanie Nr 11. 

           

     Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, Część 1 Zadanie II pkt 2 

„ Przewidywana, szacowana ilość pojemników niezbędna do realizacji usług to :(…) 

pojemniki z przeznaczeniem na odpady suche: 

a) 60 l – 261 sztuk pojemników, 

b) 120 l - 607 sztuk pojemników, 

c) 240 l - 682 sztuk pojemników, 

d) 360 l - 505 sztuk pojemników, 

e) 1100 l – 10 sztuk pojemników, 

 pojemniki z przeznaczeniem na szkło : 

a) 60 l – 260 sztuk pojemników, 

b) 120 l – 1289 sztuk pojemników, 

c) 240 l - 478 sztuk pojemników, 

d) 360 l - 29 sztuk pojemników, 

 pojemniki na bioodpady: 

a) 120 l – 100 sztuk pojemników, 

b) 120 l - 300 sztuk worków „ 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości w inne pojemniki niż 

wskazane przez Zamawiającego w Zadaniu 2 pkt 2 lub o zbliżonych większych 

pojemnościach? Z doświadczenia Wykonawcy wynika iż pojemniki na odpady suche o 

pojemnościach 60L i 120L opróżniane przy częstotliwości 1 raz w miesiącu mogą znacznie 

częściej być zapełniane lub nawet przepełniane.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości w inne niż wskazana w 

części 1 zadanie II.2 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 

                                                                                Wójt Gminy Rudniki 

 

                                                                              /-/   Andrzej Pyziak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


