
 

 

Pytanie 1  

Dotyczy SIWZ – Przedmiot zamówienia- pkt. 2.1: 

„Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 

pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sieroszewice” 

oraz załącznika nr 6§ 5pkt.1c 

„odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, który 

odbywać się z podziałem na:  

- zmieszane odpady komunalne 

- selektywne odpady komunalne 

- odpady komunalne wielkogabarytowe, których zbiórka będzie prowadzona w okresie wskazanym do SIWZ” 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice, Gmina objęła systemem odbioru odpadów komunalnych 

nieruchomości zamieszkałe, na których produkowane są odpady oraz nieruchomości nie zamieszkałe, na których 

produkowane są odpady. Dlaczego postępowanie przetargowe obejmuje swoim zakresem jedynie właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy? 

 

Odpowiedź:  

Uchwała Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 roku uchyla uchwały Nr 

XXIII/163/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

 

Pytanie 2  

Dotyczy SIWZ –Przedmiot zamówienia – pkt. 2.9.2 litery d) i e): 

„odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością zgodną z Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku: (…) 

 

2.9.2 Segregowane odpady komunalne (…) 

„d) Opakowania szklane w gniazdach ogólnodostępnych – 1 raz w miesiącu ( 2 gniazda)  

e) Opakowania z tworzyw sztucznych w gniazdach ogólnodostępnych – 1 raz w miesiącu ( 2 gniazda)” 

 

Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział odbiór odpadów typu opakowania szklane i 

opakowania z tworzyw sztucznych tylko z dwóch gniazd ogólnodostępnych? Prosimy o wskazanie lokalizacji 

tych gniazd. 

 

Odpowiedź: 

Dwa gniazda ogólnodostępne będą znajdować się w Zespole Szkół Wielowsi, ul. Grabowska 2 i w Zespole 

Szkół Sieroszewicach ul. Szkolna 9. 

 

Pytanie 3  

Dotyczy SIWZ – Przedmiot zamówienia – pkt.2.6 litera d): 

„Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników lub worków wyłącznie do tego celu przeznaczonych, w 

kolorze zgodnym z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieroszewice (…) 

d) z przeznaczeniem na szkło bezbarwne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych 2 komplety w Zespole 

Szkół Sieroszewice i Zespole Szkół  Wielowsi”. 

 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem 2 komplety pojemników na szkło bezbarwne? 

 

Odpowiedź: 

Winno być:  

d) z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych po 2 komplety w 

Zespole Szkół Wielowsi ul. Grabowska 2 i Zespole Szkół Sieroszewice ul. Szkolna 9.  

 

Pytanie 4  

Dotyczy SIWZ – Przedmiot zamówienia, zadanie II – pkt. 2.12 litera k): 

2.12 „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów(…)  

k) Odpady z koszy ulicznych 20 03 01”.. 



Wprowadzony zapis jest niezgodny z umową §5 ust.3. Odpady z koszy ulicznych nie mogą być dostarczane na 

PSZOK. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zapis w pkt.2/12 (S.I.W.Z.) 

k) odpady z koszy ulicznych 20 03 01 zostaje wykreślony 

 

Pytanie 5 

Dotyczy SIWZ – Przedmiot zamówienia, zadanie III pkt.2.19 i 2.20: 

„2.19. Odpady wielkogabarytowe w ramach zbiórki objazdowej będą odbierane z częstotliwością zgodną z 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 

2.20. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na 3 miesiące przed planowaną zbiórką”. 

Wnioskujemy o wskazanie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórki objazdowej. 

Nieprecyzyjność zapisów w powyższych punktach 2.19 i 2.20.  

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych wskazana w regulaminie – jeden raz na kwartał w oparciu 

o doświadczenie wykonawcy wydaje się zbyt częsta. Wszystkie rodzaje odpadów wskazane przez Państwa w 

ramach zadania nr 3 są w zdecydowanej większości przyjmowane do PSZOK. Mieszkaniec może je tam oddać 

w każdej chwili i w każdej ilości i przewiduje się, że to tam właśnie będzie kierowany strumień tych odpadów. 

Wnioskujemy o zrewidowanie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych  w ramach zadania nr 3.  

 

Odpowiedź:  

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie uzgodniony pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą na 

3 miesiące przed planowaną zbiórką. 

 

Pytanie 6  

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ §2: 

„Termin realizacji umowy od dnia 01.07.2013r. do dnia 30.06.2015r., 

z wyjątkiem czynności opisanych  w SIWZ, których obowiązek wykonania upływa wcześniej: 

- obowiązek dostarczenia mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów – od dnia zawarcia umowy do dnia 

15.06.2013r.  

- obowiązek przedłożenia Zamawiającemu raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na 

poszczególnych nieruchomościach do dnia 31.08.2013r.” 

 

Zgodnie z zapisami Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników 

znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach w terminie do 31.08.2013r. Prosimy o wskazanie 

informacji za jaki okres mają być przygotowane dane. 

 

Odpowiedź: 

Raport dotyczy okresu 1.07 – 31.08. 2012 roku ppkt.2  

 

Pytanie 7  

Dotyczy załącznika Nr 6 do SIWZ -  Projekt umowy - §3 ust.1 : 

„ Za wykonanie przedmiotu Umowy, strony ustalają cenę jednostkową brutto od jednej tony odpadów 

komunalnych w wysokości …………..zł brutto (słownie:………………) wskazana wyżej kwota zawiera 

podatek VAT w stawce:………….. % tj……………….. PLN”. 

 

oraz załącznika nr 5 do SIWZ pkt.1 System zbiórki pojemnikowej  

 

 

Przedmiot Jednostka  

miary 

Ilość do  

Odbioru  [m
3
]* 

Cena jednostkowa 

[zł] 

Wartość netto  

Zamówienia[zł] 

(kolumna 3x4) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Niesegregowane 

(zmieszane odpady 

komunalne  

m
3 

   

Zmieszane odpady 

opakowaniowe  

m
3
   

 

 Odpady m
3
  



opakowaniowe ze 

szkła 

Wliczone w cenę odbioru 

niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych Opakowanie z 

tworzyw 

sztucznych 

m
3
  

 

 

1. Zapisy z formularza ofertowego niezgodne z zapisami SIWZ. Wnioskujemy o uzupełnienie ilości m
3
 w 

formularzu ofertowym i zmianę zapisów w SIWZ §3 pkt.1  

2. Wnioskujemy o uzupełnienie brakujących informacji koniecznych do skalkulowania wartości 

zamówienia 

 

Po stronie Zamawiającego leży obowiązek przygotowania formularza ofertowego w taki sposób, aby każdy 

wykonawca mógł przygotować ofertę rzetelnie na podstawie jednolitych danych. 

 

Odpowiedź: 

W formularzu ofertowym winny być ilości wykazane w tabeli 2.15 (S.I.W.Z.) zamawiający nie przewiduje 

więcej odpadów, a jeżeli niż wykazane w tabeli 2.15. (S.I.W.Z.) 

 

Pytanie 8 

Dotyczy załącznika nr 5.2. „Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:  

Przedmiot Jednostka  

miary  

Ilość do odbioru 

  [Mg]* 

Cena jednostkowa  

[zł]  

Wartość netto 

zamówienia [zł] 

(kolumna 3x4) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Przeterminowane 

leki 

Mg    

Chemikalia Mg    

Zużyte baterie i 

akumulatory  

Mg    

Zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny  

Mg    

Odpady 

wielkogabarytowe 

Mg    

Odpady budowlano 

- rozbiórkowe 

Mg    

Zużyte opony  Mg    

Opakowania z 

papieru i tektury  

Mg    

RAZEM     

 

 
(*) Podane ilości zostały przyjęte na potrzeby obliczenia przez Wykonawcę wartości zamówienia i mogą one 

ulec zmianie w trakcie jego realizacji. 

 

1. Ze względu na brak danych dotyczących ilości do odbioru w Mg w załączniku nr 5 ( formularz 

ofertowy) Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ilości odpadów do odbioru 

podane w SIWZ zadanie 2 pkt.2.15 są podstawą do sporządzenia formularza ofertowego. 

2.  Zamawiający nie podał w zadaniu nr 2 pkt.15 łącznej ilości odpadów budowlano – rozbiórkowych w 

Mg do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Wnioskujemy o uzupełnienie brakujących informacji koniecznych do skalkulowania wartości zamówienia  

 

Po stronie Zamawiającego leży obowiązek przygotowania formularza ofertowego w taki sposób, aby każdy 

wykonawca mógł przygotować ofertę rzetelnie na podstawie jednolitych danych.  

 

 

 



Odpowiedź: 

Uzupełnienie zadań Nr 2 pkt.5, tabela pkt.6 kolumna 5 winno być 60m
3
. 

 

Pytanie 9  

Dotyczy załącznika Nr 6 do SIWZ – Projekt umowy §5 ust. 1 litera f): 

„Wykonawca zobowiązuje się do: (…) 

„oczyszczania z odpadów terenów przy pojemnikach” 

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie §9 wszystkie odpady komunalne muszą 

być gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub workach. W związku z powyższym wnioskujemy o 

zastąpienie wyżej cytowanego zapisu do SIWZ następującym zapisem:  

„Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren zanieczyszczony odpadami wysypanymi z pojemników, 

kontenerów i pojazdów podczas ich odbioru”.  

 

Odpowiedź: 

Projekt umowy §5 ust.1 f. Winno być wykonawca ma obowiązek uporządkować teren zanieczyszczony 

odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów podczas ich odbioru. 


