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                   Brzeźnio, dn. 24.05. 2013 r. 

 

 

 

Nz. R.271.4.2013        

 

Dotyczy:  

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z TERENU GMINY 

BRZEŹNIO 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień 

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które wpłynęły do niego  

w dniu 21 maja 2013 roku. 

Pytanie 1 

Dotyczy: SIWZ, Obowiązek zapewnienia pojemników, pkt. 1.5.3. 

„Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 30.06.2013r. W terminie do 30.06.2013r. wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na 

poszczególnych nieruchomościach na dzień 30.06.2013r. wraz z informacją o posesjach, do których 

pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia)” 

 

Czy Zamawiający zagwarantuje, że każdy właściciel nieruchomości jest poinformowany o nowym 

systemie gospodarki odpadami, w tym o obowiązku odbioru zestawu pojemników przewidzianych 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnio? 

Czy Zamawiający przewiduje pomoc w tym zakresie Wykonawcy np. poprzez poinformowanie              

o terminach dostarczania pojemników? W związku z krótkim terminem wyznaczonym na 

wyposażenie nieruchomości w pojemniki, co w sytuacji kiedy osoby dostarczające pojemniki nie 

zastaną właściciela nieruchomości? 

Wnosimy o odstąpienie od wymierzenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §11 ust. 1a – 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu każdego 

miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki określone w SIWZ – jeżeli brak dostarczenia 

pojemnika nie jest zawiniony przez Wykonawcę (odmowa odbioru pojemnika przez właściciela 

nieruchomości, nieobecność właściciela nieruchomości). 

 

Wnosimy również o zmianę terminu w jakim wykonawca jest zobowiązany przedłożyć raport                       

o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 

30.06.2013r. 

W dniu tym Wykonawca ma możliwość dostarczania pojemników mieszkańcom, więc brak jest 

możliwości sporządzenia raportu w tym samym dniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że mieszkańcy Gminy Brzeźnio zostali poinformowani o nowym systemie 

gospodarki odpadami. 



2 

 

Zamawiający oferuje pomoc w poinformowaniu mieszkańców o terminach dostarczenia 

pojemników za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy, sołtysów i strony internetowej oraz 

tablic ogłoszeń. 

W sytuacji, kiedy osoba dostarczająca pojemniki nie zastanie właściciela nieruchomości 

zobowiązana jest 2-krotnie ponowić próbę dostarczenia pojemników. W przypadku nieobecności 

właściciela nieruchomości wykonawca może zasięgnąć informacji od sołtysów sołectw. Wykaz 

sołtysów sołectw wraz z nr telefonów zostanie przekazany po podpisaniu umowy. 

Kara umowna, o której mowa w §11 ust. 1a – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne 

pojemniki określone w SIWZ” nie dotyczy sytuacji kiedy właściciel nieruchomości odmawia 

odbioru pojemników lub 2-krotnej nieobecności właściciela nieruchomości. Zamawiający zastrzega 

prawo skontrolowania powyższej sytuacji przez osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu w jakim wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych 

nieruchomościach.  

Pytanie 2 

Dotyczy: SIWZ, Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów, pkt. 1.6.3. 

„Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości 

zamieszkałych harmonogramu wywozu odpadów do dnia 30.06.2013r. Harmonogram powinien 

dotyczyć odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych selektywnie na 

podstawie, którego będzie realizowany odbiór (z uwzględnieniem całego okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia) wraz z określeniem kolejności miejscowości, z których odbierane będą 

odpady. Harmonogram musi uwzględnić częstotliwość odbioru”. 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie harmonogramu wywozu odpadów: 

 Do dnia 30.06.2013r. na okres od 01.07.2013 do dnia 31.12.2013 oraz 

 Do dnia 20.12.2014r. na okres od 01.01.2014 do dnia 30.06.2014 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie harmonogramów półrocznych wg niżej określonych 

terminów: 

 do dnia 30.06.2013r. na okres od 01.07.2013 do dnia 31.12.2013 oraz 

 do dnia 20.12.2014r. na okres od 01.01.2014 do dnia 30.06.2014 

 

Pytanie 3 

Dotyczy: SIWZ, Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów, pkt. 1.6.3. 

„Harmonogram musi być wykonany na papierze utwardzonym formatu A5 lub A6, w kolorze, 

przejrzysty i czytelny. Musi zawierać nazwę „Gmina Brzeźnio” wraz z danymi teleadresowymi oraz 

nazwę firmy odbierającej odpady, instrukcję segregacji odpadów i konsekwencje w przypadku 

nieprzestrzegania zasad użytkowania. Wzór harmonogramu musi być uzgodniony z Zamawiającym. 

Zakazuje się umieszczania na harmonogramie reklam. Mogą znaleźć się wyłącznie informacje                     

z zakresu edukacji ekologicznej”. 
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Tak duża ilość informacji nie jest możliwa do umieszczenia na wskazanym formacie 

harmonogramu. 

Wnosimy o zmianę zapisu lub usunięcie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy zamieszczenia na harmonogramie szczegółowych 

przepisów prawa, a jedynie podstawowych, najistotniejszych  informacji. W związku z powyższym 

taka ilość informacji jest możliwa do zamieszczenia na wskazanym formacie papieru. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy: SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji związanej z przedmiotem Zamówienia, pkt. 1.8. 

„5) jako załączniki do faktury kwartalnej wykonawca załączy karty przekazania odpadów 

uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty 

przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że 

odpady pochodzą z terenu gminy Brzeźnio”. 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć do RIPOK zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania 

zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast odpady odbierane selektywnie mogą być 

dostarczane do innych instalacji. 

Prosimy doprecyzować jakich odpadów ma dotyczyć raport? 

 

Odpowiedź: 

Raport ma dotyczyć wszystkich odpadów zebranych z terenu Gminy Brzeźnio. 

Pytanie 5 

Dotyczy: Załącznik Nr 7 Umowa §6. Obowiązki wykonawcy 

„10) zwiększenia na polecenie Zamawiającego częstotliwości odbierania odpadów komunalnych                 

w zabudowie wielorodzinnej” 

Częstotliwość odbioru odpadów jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na oszacowanie 

kosztów wykonania zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzegł, że w zabudowie wielorodzinnej 

każde gospodarstwo domowe ma być wyposażone w zestaw pojemników: 120L, 120L, 240L. 

W związku z tym zapisem wnosimy o ujednolicenie częstotliwości wywozu, tak jak dla 

nieruchomości zamieszkałych, jednorodzinnych (czyli 1 raz w miesiącu). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych                       

w zabudowie wielorodzinnej. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych wynosi raz na miesiąc, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz Uchwała Nr XXV/148/2012 Rady Gminy Brzeźnio                            

w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnio. 

 – załącznik nr 2 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:  

„Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej (zamieszkałej),               

w zabudowie jednorodzinnej mieszanej, w zabudowie jednorodzinnej sezonowej, w zabudowie 

wielorodzinnej oraz w zabudowie niezamieszkałej – raz na miesiąc”. 
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W związku z zapisem zawartym w siwz Nz. R.271.4.2013 na:  

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z TERENU GMINY 

BRZEŹNIO 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca się do 

Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania pisma poprzez odesłanie 1 strony 

otrzymanego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne pismo dnia ……………….. 

pieczęć i podpis przyjmującego. 

 

 

Wójt Gminy  

/-/ mgr Dorota Kubiak 

                                   Kierownik Zamawiającego 
 
 


