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Zapytanie nr 1 z odp. 

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie: 
 

1. Prosimy o podanie szacunkowej ilości i pojemności pojemników na  popiół, które należy 
opróżniać. Jaki procent mieszkańców będzie produkować popiół?  
 

odp.:   Szacunkowa ilość pojemników na popiół wynosi: 
2050 szt. – 120l 

100 szt. – 240 l w razie potrzeby wielkość ta będzie dostosowywana do ilości 

powstającego odpadu. 

 
2. Prosimy o dane dot. ilości nieruchomości z podziałem na miejscowości, w których 

używane są piece opalane węglem, drewnem itp.  
 

odp.:    Szacuje się, że w Mieście i Gminie Bierutów 95 % nieruchomości zamieszkałych opalane 
jest węglem, eko-groszkiem czy drewnem. 

 
3. Prosimy o doprecyzowanie, jaki rodzaj pojemnika będzie przeznaczony na popiół?  

W przypadku plastikowych pojemników może dochodzić do ich pękania pod wpływem 
nadmiernego obciążenia lub stopienia w wyniku wrzucenia gorącego popiołu. W takim 
przypadku firma odbierająca odpady nie może brać odpowiedzialności za uszkodzenia 
pojemników.  
Prosimy o informację, w jaki sposób będą rozwiązywane ewentualne reklamacje dot. 
uszkodzenia pojemników?  
 

odp.:   Pojemniki do segregacji popiołu zostaną zakupione wg poniższych wytycznych: 

  pojemniki fabrycznie nowe przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych 
(popiołu), z pokrywami 

 wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego  
wysokiej gęstości (PE-HD), 

 odporne na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV 
oraz niszczące działanie związków chemicznych, 

 przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak  
i wytrzymałościowo) przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne 
wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, 

 dwukołowy system jezdny, koła gumowe o średnicy 200 mm osadzone na zamkniętej 
osi stalowej, 

 wszystkie części metalowe powinny być ocynkowane w celu ochrony przed korozją, 

 na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”, 

 posiadające atest PZH, 

 wykonane zgodnie z normą EN-840  

 posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 –certyfikat nie starszy niż jeden rok od 
daty złożenia oferty, 

 znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą  
być wytłoczone na pojemniku, na jego bocznej ścianie, 

 pojemniki powinny być trwale oznakowane znakiem CE, 

 dwa niezależne uchwyty do podnoszenia pokrywy 
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 każda ze ścian korpusu pojemnika musi posiadać pionowe przetłoczenia 
wzmacniające od połowy korpus do jego podstawy 

 Rok produkcji nie starszy niż 2016,2015 
 
Dostarczone pojemniki będą fabrycznie nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie. 

Zakupione pojemniki będą o pojemności 120 i 240l, na kółkach aby nie powodować 

znacznego przeciążenia i uciążliwości pracy ładowaczy. 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń pojemników będą rozpatrywane zgodnie ze wzorem 

umowy zawartej z Wykonawcą. Ponadto za szkody w pojemniku wynikłe ze złego 

użytkowania tj. spalenie pojemnika będące wynikiem wyrzucania gorącego odpadu 

odpowiedzialność będzie ponosił właściciel nieruchomości. 

 
4. Prosimy o informację, w jaki sposób będą traktowane reklamacje wynikające z braku 

możliwości opróżnienia pojemnika z popiołem w wyniku jego nadmiernego obciążenia 
odpadem i oceny brygady, że podniesienie pojemnika grozi jego uszkodzeniem?  

 
odp.:   Pojemniki będą o określonej pojemności z atestami, a więc będą dostosowane do ciężaru 

odpadu. Ponadto zamawiający zrezygnował z zakupu kontenerów o pojemności 1100 l 
aby nie dochodziło do wspomnianych przepełnień. 

 
5. Prosimy o informację, w jaki sposób będą traktowane reklamacje wynikające z braku 

możliwości opróżnienia pojemnika z popiołem w wyniku ustawienia pojemnika  
w miejscu niedostępnym dla śmieciarki i niemożności dociągnięcia go do pojazdu 
(wskutek dużego ciężaru popiołu)?  

 
odp.:  Wszystkie zakupione pojemniki będą posiadały koła co zapewni sprawny odbiór 

odpadów bez konieczności dźwigania pojemnika. Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i  Gminy Bierutów pojemniki muszą 
być ustawione w miejscu  wyodrębnionym, dostępnym zarówno dla korzystających jak  
i przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

 
6. Czy Wykonawca powinien przedstawić dwie propozycje harmonogramów 

uwzględniające częstotliwość odbioru przed i po modyfikacji Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Bierutów (nowy regulamin będzie obowiązywać 
dopiero od 01.01.2018, a harmonogram należy przedstawić najpóźniej na 2 tygodnie 
przed rozpoczęciem nowego roku)?  

 
odp.: Wykonawca winien zrobić jeden harmonogram, uwzględniający zmiany w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów. 
 
7. Czy po zmianie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych, która ma nastąpić od 

01.01.2018 odpady selektywne powinny być zbierane w jednym terminie dla danego 
rejonu? Konieczność odbioru wszystkich odpadów selektywnie zebranych (papier, 
tworzywa, szkło) powoduje nierównomierne rozłożenie pracy brygad i pojazdów, co 
podraża koszt wykonania usługi. Bardzo prosimy o umożliwienie wykonawcy odbioru 
tych frakcji również w inne dni.  

 
odp.:  Zamawiający wyraża zgodę na odbiór odpadów segregowanych w różne dni, ale  

w obrębie jednego tygodnia. Rozłożenie odbioru odpadów segregowanych na przestrzeni 
miesiąca wprowadza za duży chaos i szereg reklamacji. Zamawiający zmniejszył 
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częstotliwość odbioru zarówno szkła jak i papieru, a także odpadów 
wielkogabarytowych oraz  bio na terenie wsi, a więc nie ma podstaw do wzrostu 
kosztów za odbiór tych odpadów. 

 
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów w godzinach 6:00 – 22:00 oraz 

w soboty?  Ograniczenie od 7.00-19.00  powoduje problemy logistyczne związane  
z konieczności zjazdu z rejonu pomimo niepełnego załadunku śmieciarki w celu 
obowiązkowego opróżnienia śmieciarki na koniec dnia na RIPOK – takie działania 
wpływają niekorzystnie na koszty usługi. Bardzo prosimy o rozszerzenie godzin oraz dni 
odbioru (o sobotę).  

 
odp.:  Zamawiający nie dopuszcza zmiany godzin odbioru odpadów, gdyż wynikają one  

z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów. 
Ponadto godziny pracy RIPOK są znacznie krótsze, więc Wykonawca niemiałby 
możliwości odwiezienia odpadów do instalacji. 

 
9. Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt 2.14. SIWZ tj. „Wykonawca dostarczy również 

właścicielom nieruchomości zamieszkałych informację w jaki sposób powinni segregować odpady 
komunalne” – czy informacja powinna być dostarczona w formie ulotki oraz czy ma być 
rozdawana na życzenie, czy powinna trafić do każdego mieszkańca. Czy treść ulotki 
będzie narzucona przez Urząd Miasta i Gminy w Bierutowie? 

 
odp.: Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca prawidłowego segregowania 

odpadów może być zawarta jak dotychczas na workach rozdawanych przez wykonawcę 
na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Zamawiający dopuszcza również ulotki  
i naklejki dotyczące poprawnego segregowania bez narzucania treści Wykonawcy. 
Informacje takie zapobiegną zanieczyszczaniu pojemników np. na popiół innym 
rodzajem odpadów. 

 
10. Pkt 2.16. SIWZ dotyczy udostępniania kart przekazania odpadów Zamawiającemu. Czy 

KPO powinno być dostarczane każdorazowo np. w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, czy na żądanie Zamawiającego? 
 

odp.:  Karty Przekazania Odpadu powinny być dostarczane Zamawiającemu każdorazowo  
w okresach miesięcznych. 

 
11. W pkt 2.23. SIWZ jest zapis dot. ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych 

oraz przedstawienia Zamawiającemu wagi przekazanych odpadów komunalnych. 
Prosimy o doprecyzowanie, czy każdorazowo w miesięcznych okresach rozliczeniowych 
mają być dostarczane dowody ważenia odpadów, czy wystarczy zestawienie 
tabelaryczne obejmujące ilości  odebranych odpadów. 
 

odp.: Zamawiający wymaga, aby każdorazowo w miesięcznych rozliczeniach Wykonawca 
przedstawił zestawienie tabelaryczne odebranych odpadów oraz dołączył dowody 
ważenia odpadów. 

 
12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu SIWZ Rozdz. II pkt 2.31. tj. 

„Wykonawca będzie odbierał odpady z PSZOK 1 raz w miesiącu. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu  harmonogram odbioru odpadów z wymienionego punktu wraz  
z harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych.” – na odbiór na zgłoszenie 
telefoniczne zamiast odbioru  raz w miesiącu. Odbiór w stałym terminie 1 x w miesiącu 
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bez względu  czy została zebrana partia transportowa uzasadniająca transport na PSZOK, 
powoduje niepotrzebny wzrost kosztów. 
 

odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany w harmonogramie odbioru odpadów z PSZOK  
z częstotliwości raz w miesiącu na zgłoszenie na telefon. Brak ustalenia konkretnego 
terminu powoduje, że Zamawiający nie może kontrolować poprawności wykonania 
usługi przez wykonawcę. Niemniej jednak Zamawiający dopuszcza kontakt  
z prowadzącym PSZOK przed terminem odbioru wynikłym z harmonogramu  
i potwierdzeniu czy została zebrana partia transportowa. W przypadku braku odpadów 
Zamawiający może ominąć termin odbioru, uzyskawszy zgodę od prowadzącego 
PSZOK. O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien poinformować Zamawiającego. 

 
13. Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni odpowiedniej wielkości salę (np. 

świetlicę) w celu przeprowadzenia prelekcji promującej selektywną zbiórkę odpadów dla 
mieszkańców miasta i gminy Bierutów? 
 

odp.: Zamawiający w specyfikacji wskazał, że prelekcja odbędzie się w formie spotkania, 
pikniku rozumiejąc przez to akcje edukacyjną odbywającą się na świeżym powietrzu. 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wyżej wymienionego zadania np. podczas 
dożynek lub Białej Niedzieli na terenie zieleni miejskiej. Niemniej jednak Zamawiający  
nie wyklucza udostępnienia sali na ten cel. 

 
14. Odnośnie zapisu § 3 pkt 2 Umowy tj. „Zamawiający żąda, ponieważ usługi mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi” – 
czy Zamawiającemu wystarczą dane kontaktowe do osoby z ramienia Wykonawcy, która 
będzie kontrolować Podwykonawcę w zakresie prac wykonywanych przez niego? 
Bezpośredni kontakt Zamawiającego z Podwykonawcą może utrudnić nadzorowanie 
przez Wykonawcę prac Podwykonawcy. 
 

odp.:   Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany § 3 pkt 2 Umowy. 
 


