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Brzeźnio, dn. 28.11.2014r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Wyjaśnienia do treści siwz 

 

R.271.15.2014 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „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 27.11.2014r. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: SIWZ pkt. 1.3:  

„W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące 

rodzaje odpadów: 

1) z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pozostałe   

           odpady komunalne: 

a) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32 

b) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34 

c)          zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach:20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 

d) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 

e) odpady budowlano-rozbiórkowe  o kodach z grupy 17 

f)          zużyte opony o kodzie 16 01 03 

g) odpady ulegające biodegradacji (zielone) o kodzie 20 02 01 

h) opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07 

i) opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 

j) opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 

k) chemikalia o kodach: 20 01 13, 20 01 15, 20 01 27, 20 01 14, 20 01 19, 20 01 29 

l) opakowania z metali o kodzie 15 01 04 

ł) opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05” 

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie rodzaju opon, jakie mogą być przekazywane do PSZOK, 

poprzez określenie maksymalnego rozmiaru – 1250x400 mm. Wskazany rozmiar opon gwarantuje, 

że nie będą one pochodziły z prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej. 
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odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie. 

 
Pytanie 2 

Dotyczy: SIWZ pkt. 1.6.9: 

 

„Odbiór odpadów będzie następował  z pojemników lub worków wystawionych przez właściciela 

nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach 

śmietnikowych” 

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie powyższego zapisu: 

„Odbiór odpadów będzie następował  z pojemników lub worków wystawionych przez właściciela 

nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach 

śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz” 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie 3 

 

Pytanie 3 

 

Dotyczy: SIWZ 1.6. Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów. 

 
„1.6.10. W sytuacjach nadzwyczajnych (zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi 

zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu 

zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, zastępczych 

pojemników (np. worków) oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia 

wynikającego z umowy może  być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji 

Zamawiającego”. 

oraz SIWZ pkt 1.9. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

„1.9.3. W sytuacjach nadzwyczajnych (zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi 

zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu 

zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, zastępczych 

pojemników (np. worków) oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia 

wynikającego z umowy może  być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji 

Zamawiającego”. 

 

  
Wnioskujemy o sporządzenie wykazu właścicieli nieruchomości o utrudnionym dojeździe lub braku 

dojazdu oraz wskazanie miejsc odbioru odpadów z tych nieruchomości przy zastosowaniu taboru 

samochodowego Wykonawcy. W przypadku stałego braku możliwości dojazdu wyznaczenie 

zastępczych miejsc odbioru, ustalonych wspólnie z zainteresowanymi Stronami. 

Brak informacji w SIWZ ile nieruchomości występuje na terenie Gminy o utrudnionym dojeździe lub 

braku dojazdu uniemożliwia oszacowanie kosztów obsługi Gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 



3 

 

391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21) to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie  

i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 

 
„Tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie 

gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek 

organizacyjnych.” 

 

Odpowiedź: 

Na terenie Gminy Brzeźnio nie posiadamy nieruchomości o utrudnionym dojeździe i nieruchomości 

do których brak jest dojazdu. 

 

 

 

Pytanie 4  

Dotyczy: SIWZ pkt. 1.7. Kontrola  obowiązku segregowania odpadów. 

„1.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem 

wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

niezwłocznego (najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych) informowania Zamawiającego 

o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku. W przypadku 

zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, 

które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia 

segregacji odpadów i zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie. 

Protokół musi określać: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis 

obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. 

1.7.2. W w/w przypadku Wykonawca przekazuje informację ostrzegającą właściciela nieruchomości 

o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie przestrzegania obowiązku segregowania odpadów 

oraz o konsekwencjach, jeśli przypadek ten się powtórzy. Treść informacji musi zostać wcześniej 

zaakceptowana przez Zamawiającego.” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację treści niniejszego punktu na następujący: 
 

„Kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. O zaistniałych sytuacjach niedopełnienia przez 

właścicieli nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

drogą elektroniczną lub pisemnie do 7-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Do 

zawiadomienia Wykonawca dołącza wykaz nieruchomości zawierający: dzień wywozu, miejscowość, 

ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi 

nieruchomości.” 

Czy dokumentacja Wykonawcy (protokół wraz z dokumentacją fotograficzną) będzie ostateczna  

i akceptowana przez Zamawiającego? Wykonawca proponuje również komisyjny objazd z udziałem 

przedstawiciela Gminy co najmniej raz na kwartał, celem zweryfikowania jak właściciele 

nieruchomości prowadzą segregację odpadów. 

 

odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz pkt. 1.7.1 i 1.7.2. 

 

 

W SIWZ pkt. 1.7. Kontrola  obowiązku segregowania odpadów. dodaje się pkt 1.7.3.: 
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„W przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do komisyjnego 

objazdu z udziałem przedstawiciela gminy”. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa, § 6. Obowiązki Wykonawcy: 

„9) osiągnięcia, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                

w gminie i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, założonych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania,”  

 

oraz Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa § 11.odpowiedzialność odszkodowawcza: 

a) „za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz poziomu 

ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości równej karze 

przewidzianej przepisami prawa (o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach) dla gminy za niewywiązanie się z tego obowiązku,” 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku dotyczącego sposobu 

obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym, ustalenie poziomu redukcji składowania 

wymaga obliczenia: 

1. OUB1995= 0,155* Lm+0,047* Lw [Mg] – na podstawie liczby mieszkańców według GUS 
(instrukcja na stronie Ministerstwa Środowiska), 

2. OUBR= 
           

   
    - masa odpadów ulegających biodegradacji dozwolona do składowania 

w roku rozliczeniowym, 
3. MOUBR=( MMR*UM) + (MWR*UW) + (MSR*US) + (MBR*0,52) [Mg]- masa odpadów ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania w roku rozliczeniowym, obliczenie tej danej 
wymaga uzyskania informacji dotyczącej wartości MBR  instalacji (RIPOK), gdzie odpady 

zostały zagospodarowane. To instalacja (RIPOK) jest odpowiedzialna za obliczenie wartości 

MBR, którą otrzymuje podmiot gospodarczy dostarczający odpady.  

 Ze względu na fakt, że gmina musi się rozliczyć z odpadów wytworzonych na wszystkich 

nieruchomościach bez względu na fakt czy objęła je systemem obsługi czy nie (w Państwa 

przypadku objęto systemem nieruchomości niezamieszkałe) – ilości odpadów komunalnych 

dostarczone przez podmiot gospodarczy z terenu gminy obejmują 100% strumienia odpadów.

  

Pomimo, iż instalacja (RIPOK) dołoży wszelkiej staranności aby odzyskać jak największą ilość 

odpadów ulegających biodegradacji, to ze względu na liczbę mieszkańców w 1995 roku i ilość 

odpadów ulegających biodegradacji przez nią wytworzoną podmiot gospodarczy odbierający 

odpady z terenu gminy nie ma wpływu na osiągnięcie poziomu redukcji- zwłaszcza w regionie gdzie 

funkcjonuje tylko jedna instalacja (RIPOK). Niewystarczająca ilość instalacji spełniająca wymogi 

RIPOK ogranicza możliwości zagospodarowania frakcji biodegradowalnej bez składowania. 
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Ponadto zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla woj. łódzkiego z góry przewidują 

nie wykonanie tego obowiązku z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie Regionu II w moce 

przerobowe w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wykonawca przewiduje, że wykonanie wskazanego obowiązku będzie możliwe dopiero w 2016 r.

  

Wnioskujemy o wykreślenie przytoczonych wyżej zapisów. 

Z uwagi na powyższe jednocześnie prosimy: 

- podanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która może być 

zeskładowana odpowiednio w okresie trwania umowy, 

- podanie liczby mieszkańców w roku 1995 oraz przewidywaną liczbą mieszkańców w okresie 

trwania umowy - w okresach rocznych. 

To obszerne wyjaśnienie ma także na celu zwrócenia Państwa uwagi na powyższy problem do 

instytucji kontrolnych i ustawodawczych. 

oraz  

 „10) zwiększenia na polecenie Zamawiającego częstotliwości odbierania odpadów komunalnych            

w zabudowie wielorodzinnej” 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy przewidziane jest w formie ryczałtu. Czy Zamawiający przewiduje  

w takim przypadku zmianę Umowy, a co się z tym wiąże zmianę wynagrodzenia? 

 

 

odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w zakresie:  

- pkt. 1.9.1 

- Załącznika nr 7 do siwz – Umowa §6. Obowiązki Wykonawcy pk.9) 

- Załącznika nr 7 do siwz Umowa §11. Odpowiedzialność odszkodowawcza lit. a) 

 

            Wójt Gminy 
     /-/ mgr Dorota Kubiak 
   Kierownik Zamawiającego 


