
Głuszyca, dnia  09.11.2018 r. 

IiR.271.3.18.2018 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający udziela wyjaśnień 

na złożone zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  

 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację, czy przez odpady BIO zbierane w workach Zamawiający rozumie 

odpady zielone o kodzie 200201 czy odpady  kuchenne o kodzie  200108. Jest to bardzo 

ważna informacja, ponieważ determinuje instalację, do której odpad ma zostać przekazany?  

Bardzo prosimy o informację, czy wykonawca ma dowolność w nadaniu  kodu odpadu? 

 

Odpowiedź 1: 

Odpady Bio powinny być odbierane pod kodem 200201 jako odpady ulegające 

biodegradacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 

19 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Głuszyca, selektywnie zbierane są odpady zielone i odpady ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Gmina Głuszyca 

nie przewiduje odbierania odpadów kuchennych o kodzie 20 001 08 jako oddzielnej 

frakcji zbieranej selektywnie. Może być ona odbierana łącznie z odpadami zielonymi, 

których ilościowo jest najwięcej. 

 

 

Pytanie 2 

SOPZ 11.3. mówi, iż odbiór odpadów zielonych ma się odbywać  od 1 kwietnia do 30 

listopada, natomiast dalej w ad. 1. mowa jest, że odbiór odpadów biodegradowalnych ma 

następować 1 x w tyg. W projekcie umowy §3 1.5. mowa jest o organizacji zbiórki odpadów 

kuchennych przez cały rok. Jaką częstotliwość powinien przyjąć Wykonawca? Dalej 

w umowie §3 1.12. Wykonawca ma dostarczyć do dnia 4 stycznia 2019 i 2020 roku  do 

Urzędu Miejskiego worki o pojemności 120L koloru brązowego opisane jako odpady zielone 

i odpady kuchenne” -  Czy Zamawiający ma na myśli odbiór odpadów ‘BIO” zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r (zgodnie z tym 

rozporządzeniem na workach powinien być napis BIO) Jaki system odbioru bioodpadów od 

właścicieli nieruchomości wybrała Gminy Głuszyca:  

a/ łączny (zielone + kuchenne razem czyli w 1 wspólnym worku/pojemniku) czy też  

b/ rozłączny (zielone i kuchenne oddzielnie tj. w 2 oddzielnych pojemnikach/workach)?  

 

Odpowiedź 2: 

Gmina przewiduje odbiór odpadów zielonych w workach koloru brązowego 

o pojemności 120 L opisanych jako odpady BIO zgodnie z ustalonym harmonogramem 

w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. Biorąc pod uwagę kierunek zmian w prawie 

dotyczących gospodarki odpadami Gmina pozostawia możliwość odbioru odpadów BIO 

w pozostałej części roku jeżeli mieszkańcy wyrażą taką potrzebę. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach częstotliwość odbioru odpadów 

musi być następująca: 



1) w granicach miasta Głuszyca w okresie od kwietnia do października nie może być 

rzadsza niż raz na dwa tygodnie, w okresie styczeń- marzec, listopad- grudzień 

częstotliwość odbioru nie może być rzadsza niż raz na miesiąc: 

2) z terenu gminy Głuszyca w okresie całego roku częstotliwość odbioru nie może być 

rzadsza niż raz na miesiąc: 

W przypadku, gdy segregacją odpadów BIO w czasie trwania miesięcy zimowych będzie 

zainteresowany niewielki procent mieszkańców, będą zobligowani oni do przekazania 

tych odpadów we własnym zakresie do PSZOK. 

Gmina wybrała system odbioru bioodpadów od właścicieli nieruchomości łączny 

(zielone + kuchenne razem). 

 

 

Pytanie 3 

Bardzo prosimy o wykreślenie obowiązku wyposażenia szkół w pojemniki do wewnętrznej 

segregacji odpadów kuchennych ze względu na: 

a/  odpady te mogą być w stanie półpłynnych, co może utrudniać utrzymanie czystości 

i porządku na terenie placówki szkolnej; 

b/ pojemniki do segregacji wewnętrznej powinny być bardzo często opróżniane 

i przesypywane do specjalnych pojemników na odpady ulegające biodegradacji przed szkołą, 

czego w przedmiocie zamówienia nie ma. 

 

Odpowiedź 3: 

Gmina nie przewiduje wykreślenia wymienionego obowiązku. W placówkach 

edukacyjnych segregacja odpadów przez dzieci i młodzież pełni również funkcję 

edukacyjną. Odpady biodegradowalne pochodzące z obiektów użyteczności publicznej 

stanowią resztki owoców, warzyw, pieczywa, co nie rodzi zagrożenia, że odpady będą 

półpłynne. Odpady będą zbierane przez personel do worków 120 L na odpady BIO 

i odbierane zgodnie harmonogramem odbioru bioodpadów. Dbanie o odpowiednią 

częstotliwość opróżniania pojemników znajdujących się na terenie placówek będzie 

leżała po stronie personelu sprzątającego daną placówkę. Personel zadba o oddanie 

odpadów do PSZOK lub gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. 

 

 

Pytanie 4 

Czy w ramach obsługi cmentarza komunalnego Wykonawca może dostarczyć pojemniki 

1100L SOPZ 2.15. zamiast 4 x KP7? 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian w tym zakresie. 

 

 

Pytanie 5 

Wnosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy §3 1.2.c. i SOPZ 9.2.3. „zielone pojemniki 

typu „dzwon” o pojemności do 2500L na czterokołowy o pojemności 1100L 

przeznaczonego na szkło.”  

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w §3 ust. 1 pkt 4 lit. c) w projektu umowy oraz 

SOPZ 9.2.3 polegającą na dodaniu słów „lub czterokołowego o pojemności 1100 l” 

przeznaczonego na szkło. 

 

 

 

 



Pytanie 6 

Prosimy o wykreślenie zapisu w projekcie umowy  §4 2.9. określenia „odśnieżanie” cyt.: 

odśnieżać w okresie zimowym miejsca ustawienia pojemników…jak i teren wokół 

pojemników. Odśnieżanie nie wchodzi w zakres czynności związanych z przedmiotem 

przetargu. 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający wykreśla zapis powyższy zapis. 

 

 

Pytanie 7 

Bardzo prosimy o informację, czy aby spełnić warunek zdolności zawodowej należy wykazać 

się usługą odbioru i zagospodarowania odpadów (usługa porównywalna z niniejszym 

przedmiotem przetargu) czy  usługą odbioru (tj. przekazania do miejsc zagospodarowania 

odpadów wskazanych przez Zamawiającego)? 

 

Odpowiedź 7: 

W Rozdziale V punkt 2.3.1. SIWZ Zamawiający określił: 

Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert na udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi odbierania 

i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do 

miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 2300 Mg/rok. 

Przez „usługi odbierania i transportu” rozumie się odbiór i przekazanie do 

odpowiedniej instalacji w celu zagospodarowania tych odpadów. 

 

 

Pytanie 8 

Bardzo prosimy o informację, gdzie w SIWZ znajduje się zapis o obowiązku wykonawcy do 

wskazania w ofercie instalacji przetwarzania odpadów, w tym instalacji regionalnych? 

Wymóg ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6d ust.4 pkt 

5) cyt.: „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia określa w niej w szczególności: (…) 5) instalacje, 

w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do 

których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest 

obowiązany przekazać odebrane odpady – w przypadku przetargu na odbieranie odpadów od 

właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – 

w przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów”. Bardzo 

prosimy o wskazanie miejsca w ofercie, gdzie takie instalacje ma wskazać wykonawca? 

 

Odpowiedź 8: 

Zapis dotyczący wskazania instalacji do przetwarzania odpadów znajduje się w pkt. 7 

SOPZ „Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji” i jest 

zgodny z wytycznymi zapisanymi w WPGO dla województwa dolnośląskiego region 

południowy. Wskazane w dokumencie WPGO instalacje można stosować zamiennie, 

ponieważ odległość od gminy Głuszyca do obu instalacji jest zbliżona (zapisy znajdują 

się w rozdziale 9.3.3 str. 305 WPGO). Zamawiający oczekuje, że Wykonawca 

w oświadczeniu własnym wskaże właściwe instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wzór takiego oświadczenia Zamawiający dołącza do udzielanych 

odpowiedzi. 

 

 

 

 



Pytanie 9 

Zgodnie z art. 6d ust 4 pkt 5ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tylko, 

w przypadku niewielkich ilości odbieranych odpadów odpady  można przekazać podmiotowi 

zbierającemu odpady cyt.: „w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów 

selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te 

odpady”. Prosimy o  wskazanie tych rodzajów odpadów, które ze względu na niewielkie 

ilości  mogą być poddane przez wykonawcę lub inny podmiot procesowi zbierania? 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający na etapie trwającego postępowania nie wskazuje tych rodzajów odpadów, 

które ze względu na niewielkie ilości  mogą być poddane przez wykonawcę lub inny 

podmiot procesowi zbierania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji na etapie 

realizacji umowy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, który każdorazowo 

wyrazi zgodę na przekazanie odpadów innemu podmiotowi, przez który zostaną 

poddane procesowi zbierania. 

 

 

Pytanie 10 

Ze względu na fakt, iż przedmiot przetargu jest ściśle związanych z ochroną środowiska, 

czy Zamawiający nie zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje ustawa Prawo Zamówień 

Publicznych (art. 24 ust 5 pkt 7 ustawy PZP) i zweryfikować w niniejszym postępowaniu 

potencjalnych  wykonawców  pod kątem naruszenia przepisów Prawa Ochrony Środowiska? 

 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian w tym zakresie. 

 

 

POWYŻSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

WIĄŻĄCA I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy 

2. a/a 

Opublikowano na stronie www.bip.gluszyca.pl 


