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Bierutów, dnia 12.04.2019 r. 

IR. 2710.2.4.2019.AK 

 

Zapytanie nr 2 z odp. 

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie: 
 

1. Zamawiający żąda od wykonawców posiadania decyzji na zbieranie odpadów? Bardzo 
prosimy  o informację, w jakim celu jest wymagana decyzja na zbieranie odpadów.  
Z przedmiotu zamówienia nie wynika wprost konieczność zbierania odpadów. Czy 
zbieranie odpadów dotyczy bazy magazynowo - transportowej? 

 
odp.:   Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.34 ustawy o odpadach przez zbieranie odpadów rozumie się 

gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne 
sortowanie nie prowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i nie 
powodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. 
Magazynowanie odpadów odbywa się również w celu uzbierania dostatecznej ilości 
odpadów do transportu. Wobec powyższego zamawiający żąda decyzji na zbieranie 
odpadów, gdyż nie zawsze odpady odbierane np. z PSZOK są przekazywane 
bezpośrednio do instalacji.  Ponadto zgodnie z art. 27 ust.2 pkt.1 ustawy o odpadach 
wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów (w tym przypadku gmina) może 
zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które 
posiadają : 
zezwolenie na zbieranie (…) 

 
2. Zamawiający wymaga wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt  

elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska zgodnie z ustawą  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Taki 
rejestr  już nie istnieje. Prosimy o zmodyfikowanie warunku na warunek posiadania 
wpisu do rejestru do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  
w opakowaniach i gospodarujących odpadami w dziale IV tabela 2 jako zbierający 
zużyty sprzęt.  
 

odp.:    Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji (patrz modyfikacja SIWZ). 

 
3. Zamawiający stawia warunek w zakresie doświadczenia polegający na wykonaniu 1 

usługi  polegającej na odbiorze odpadów komunalnych.  
Poza tym prosimy o wskazanie jakie odpady Zamawiający rozumie pod pojęciem 
„odpady segregowane”? Czy mają to być odpady odbierane bezpośrednio  
z nieruchomości takie jak: odpady zielone, odpady kuchenne, papier, tworzywa sztuczne, 
szkło, gabaryty i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?  
 

odp.:   Zamawiający pod pojęciem odpady segregowane rozumie odpady wymienione w § 3 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

 
4. Wnioskujemy o wykreślenie z zapisów SIWZ wymagania zawartego w pkt 2.11 SIWZ 

(str. 7) oraz 12.22. (str. 9) tj. obowiązku osiągnięcia przez wykonawcę poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami  oraz 
ograniczenie masy odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych 
do składowania wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
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i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412).  Przedmiotem zamówienia są 
usługi  odbioru  i zagospodarowania odpadów wyłącznie  od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, a wskazane poziomy odnoszą się do całej gminy wraz  
z nieruchomościami niezamieszkałymi. Nałożenie na przedsiębiorcę takiego obowiązku 
jest  nieproporcjonalne  w stosunku do przedmiotu zamówienia i jest  nadmiernym 
obciążeniem wykonawcy. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie tego 
obowiązku.  

 
odp.:    Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie wymagania zawartego w pkt. 2.11.SIWZ 

(str. 7) oraz 2.22 (str.9) tj. obowiązku osiągnięcia przez Wykonawcę poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji , gdyż w ocenie 
zamawiającego nie naruszają one przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zamawiający nie 
przenosi na Wykonawcę obowiązku osiągnięcia poziomów przez całą gminę, a jedynie 
za część objętą zamówieniem, oraz proporcjonalnie do czasu wykonywania usługi. Po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego i w momencie wyboru 
najkorzystniejszej oferty oraz podpisania umowy Wykonawca staje się niejako 
przedstawicielem organu w zakresie gospodarki odpadami. Dlatego Wykonawca 
zobowiązany jest do prawidłowego postępowania z odpadami, informowania 
właścicieli nieruchomości o sprawach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów oraz w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych podmiot powiadamia o tym fakcie zamawiającego. A więc 
obowiązki gminy są tożsame z obowiązkami Wykonawcy realizującego usługę odbioru 
i zagospodarowania odpadów zgodnie z zakresem zawartym w SIWZ. Do obliczenia 
poziomów recyklingu będzie wzięty proporcjonalny udział Wykonawcy w rynku, a nie 
jak pisze Wykonawca do całej gminy. Ponadto Wykonawca ma możliwość zawarcia 
umów indywidualnych z podmiotami, właścicielami nieruchomości niezamieszkałych 
i zorganizowania osobnego odbioru odpadów z tych nieruchomości, gdyż gmina 
swoim systemem nie objęła nieruchomości nie zamieszkałych dając taka możliwość.  
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji są 
obowiązkami gminy nałożonymi przepisami prawa, a ich przeniesienie na 
Wykonawców zamówienia publicznego jest zasadne i konieczne do właściwego 
wypełnienia własnych obowiązków.  

 
5. Zgodnie z  pkt 2.27 wykonawca jest  zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych 

odpadów. Bardzo prosimy o informację, czy ważenie powinno odbyć się na instalacji 
przetwarzania odpadów,  w której dane odpady  będą przetworzone? 

 
odp.:  Wykonawca jest zobowiązany do ważenie wszystkich odebranych odpadów na 

instalacji przetwarzania odpadów przed wysypem i po wysypie danego odpadu. 
Zamawiający dopuszcza wyposażenie samochodów w urządzenia do ważenia 
odpadów, niemniej jednak Zamawiający wymaga karty przekazania odpadu wraz  
z podaną  wagą  odpadu przekazanego do instalacji. 
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6. Czy pojazdy odbierające odpady  powinny przekazać odpady  bezpośrednio do instalacji 
przetwarzania odpadów?   
 

odp.:    Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 
1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem 

innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 
7. Czy zgodnie z pkt 2.32 SIWZ miejsce wyładunku odpadów  powinno odbyć się na 

instalacji przetwarzania odpadów i być potwierdzone przez system czujników  bazujący 
na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS)? 

 
odp.:   Odpady zebrane przez Wykonawcę winny być zagospodarowane i przewiezione do 

instalacji  zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach. Raport winien 
przedstawiać czas, datę oraz miejsce  rozładunku samochodu.  

 
8. Co Zamawiający rozumie poprzez system do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach 

opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz odbieranych worków.  
Jednocześnie w rozdz. 2, ust. 29. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia ręcznej 
ewidencji opróżnianych pojemników/worków podczas odbioru odpadów, co 
wskazywałoby, że nie ma potrzeby montowania dodatkowego systemu.   
8.1. W pkt 3.32 Zamawiający stawia obowiązek  oznakowania pojemników należących do 

właścicieli nieruchomości w czujniki lub kody kreskowe?   
8.2. Bardzo prosimy o informacje, jakie informacje powinny zawierać czujniki i kody 

kreskowe?  
8.3. W jakim celu mają być montowane/naklejane czujniki i kody kreskowe?  
8.4. Czy zamawiający  ma zgodę właścicieli nieruchomości na  umieszczanie czujników na 

pojemnikach? 
8.5. Czy przez czujniki Zamawiający  rozumie chipy RFiD?  
8.6. Jaki czas wykonawca ma na dokonanie inwentaryzacji?  
8.7. Na czym ma polegać inwentaryzacja?  
8.8. Czy Zamawiający  przekaże wykonawcy bazę danych właścicieli nieruchomości  

z unikalnym numerem porządkowym przypisanym do danej nieruchomości  
z informacją czy dana nieruchomość zadeklarowała segregację czy nie? 

8.9. Co oznacza i w jakim celu „system ma wysyłać mapę trasy”? 
 
odp.: pyt. 8 – 8.8 Zamawiający rezygnuje z wprowadzania systemu do identyfikacji 

opróżnianych pojemników (patrz modyfikacja SIWZ). 

pyt. 8.9 Mapa trasy oznacza drogę, którą ma pokonać samochód odbierający odpady 
zgodnie z harmonogramem celem kontroli przez Zamawiającego terminów odbioru 
odpadów. 

 
9. Czy odpady z PSZOK mogą być wywożone po zapełnieniu kontenera/pojemnika a nie 1 

x m-c, ponieważ nie jest celowe wywożenie kontenerów, które się nie zapełniły? 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(17)&cm=DOCUMENT
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odp.:  Wykonawca winien jest przestrzegać terminów miesięcznych odbioru odpadów  
z PSZOK.  

 
10. Ze względu na fakt, iż przedmiotowe postępowanie obejmuje odbiór i zagospodarowanie 

odpadów prosimy  o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie uwzględnił wymagań 
zawartych w art. 6d ust 4 pkt 5 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
który nakłada obowiązek żądania od wykonawców wskazania  w ofercie instalacji 
przetwarzania odpadów w przypadku przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Prosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do ww. przepisu prawa? 

 
odp.:    Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego zebrane 

odpady zmieszane oraz odpady zielone,  należy dostarczyć do właściwej dla regionu 
wschodniego określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w miejscowości Gać (Gać 90, 55-200 
Oława), w województwie dolnośląskim, lub instalacji zastępczych, które zostały 
wskazane dla regionu wschodniego (Mechaniczno- biologiczne przetwarzanie 
zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów- ul. Ceglana 10, 58- 260 Bielawa; Zawiszów 5, 58-100 
Świdnica). 
Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 wprowadza zapis do oferty  
zobowiązujący podmiot do wskazania instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych zachowując przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  
z odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (patrz modyfikacja 
SIWZ). 

 
11. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca zobowiązany jest zagospodarować 

odpady zielone  i zmieszane w instalacji  regionalnej  lub w zastępczej. Bardzo prosimy  
o dodanie zapisu, że w przypadku zniesienia przez planowaną nowelizację ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku obowiązku zagospodarowania odpadów zielonych  
i zmieszanych w regionalnej instalacji, odpady te będzie można zagospodarować  
w innych instalacjach, zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
odp.:  Zamawiający przygotowując dokumentację przetargową posługuje się aktami prawa 

obecnie obowiązującymi, a nie projektami ustaw, które nie mają mocy prawnej. 
 
12. Jednym z warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanych  

w Rozdziale XI  jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania systemu do identyfikacji   
i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz 
odbieranych worków.   

  Co Zamawiający  rozumie przez system do identyfikacji  i zapisu danych o rodzajach 
opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz odbieranych worków?  

  Czy jeżeli przez system rozumiemy elementy wzajemnie powiązane oraz realizujące 
określoną  funkcję nadrzędną, w tym przypadku identyfikację pojemników,  wykonawca 
ma się wykazać poszczególnymi  elementami składającymi się na ten system, czy 
elementami powiązanymi ze sobą  i realizującymi wskazaną funkcję.  

   W związku z powyższym, zdaniem wykonawcy, posiadanie systemu do identyfikacji 
pojemników można wykazać tylko poprzez  zrealizowaną  w ten sposób konkretną 
usługę np. wymienioną w Rozdziale XI pkt 11.2.3 litera a) SIWZ.  

 
odp.:  Zamawiający rezygnuje z wprowadzenia systemu oznakowania  do identyfikacji 
pojemników i rodzajów odbieranych odpadów. Natomiast podtrzymuje raportowanie/ 
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ewidencję nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne (patrz 
modyfikacja SIWZ). 

 
13. Zamawiający wymaga odbioru starych okien z szybą jako odpadów wielkogabarytowych, 

tymczasem instalacje przetwarzające odpady wielkogabarytowe  nie przyjmują takich 
odpadów klasyfikując je jako odpady z grupy 17. Bardzo prosimy o usunięcie tych 
odpadów z przedmiotu zamówienia? 

 
odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w odpadów z przedmiotu zamówienia. 
 
14. Czy opony ciągnikowe należy również zbierać w trakcie zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych? 
 
odp.:   Zamawiający nie wymienił opon ciągnikowych jako odpadu wskazanego do odbioru 

przez podmiot wykonujący usługę. Zgodnie z interpretacja Ministerstwa Środowiska 
opony ciągnikowe nie są odpadami komunalnymi. W momencie zmiany przepisów  
i obowiązku odbioru ww. odpadu Wykonawca winiec przystosować się do aktualnie 
obowiązującego prawa. 

 
15. Ze względu na trudny rynek pracy i możliwe różne formy współpracy z osobami 

realizującymi elementy zamówienia, wnosimy o usunięcie z wymagania dotyczącego 
obowiązku wymienionego w Rozdziale II pkt 2.35.3 pkt g i h SIWZ tj. zatrudnienie na 
umowę o pracę kierowców oraz ładowaczy.  

 
odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie obowiązku wymienionego w Rozdziale II 

pkt 2.35.3 pkt g i h SIWZ, tj. zatrudnienie na umowę o pracę kierowców oraz 
ładowaczy. 

 

16. Wnosimy o zmianę  rozliczenia z wykonawcą  z ryczałtu na  rozliczenie od każdej 
odebranej i zagospodarowanej tony ze względu na transparentność rozliczeń oraz 
większą kontrolę Zamawiającego nad przepływem odpadów. Taka forma rozliczenia jest 
preferowana przez Ministerstwo Środowiska, a w planowanej nowelizacji ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie wykluczona. 

 
odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu rozliczenia z Wykonawcą z ryczałtu 

na rozliczenie od każdej odebranej i zagospodarowanej tony. 
 

17. Bardzo prosimy o wprowadzenie mechanizmu waloryzacji ceny za zagospodarowanie 
odpadów zmieszanych i zielonych, które trzeba dostarczać na RIPOK. Wykonawca nie 
posiada możliwości przewidzenia, jakie ceny na instalacji regionalnej będą w 2020? 
Przerzucanie ciężaru kalkulacji takiego elementu cenowego jak zagospodarowanie 
odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji (ponad 50 %  kosztów) w świetle 
nieprzewidywalnych na rok 2020 podwyżek tych cen zależnych tylko i wyłącznie od 1 
instalacji, nie byłoby zgodne z zasadami równego traktowania stron umowy poprzez 
przenoszenie całego ryzyka na wykonawcę.  

 
odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji ceny za 

zagospodarowanie odpadów zmieszanych i zielonych, które trzeba dostarczać na 
RIPOK. 

 

18. Zapisy Rozdz. II pkt 2.26. SIWZ wskazują sposób w jaki Wykonawca ma kontrolować 
obowiązek segregacji odpadów wśród mieszkańców. Instrukcja mówi, że w przypadku 
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stwierdzenia braku segregacji Wykonawca ma odebrać odpady razem ze zmieszanymi. 
Prosimy o doprecyzowanie, które pojemniki maja być kontrolowane, te na odpady 
zmieszane czy również pojemniki na odpady segregowane?  

 
odp.:    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca kontrolował pojemniki na odpady zmieszane. 

W momencie deklaracji przez mieszkańca segregacji odpadów, surowce nie mogą 
znajdować się w pojemniku na odpady zmieszane. W przypadku stwierdzenia braku 
segregacji Wykonawca winien postępować zgodnie z instrukcją z rozdz. II pkt.2.26 
SIWZ. 

 
19. W nawiązaniu do zapisu Rozdz. II. Pkt 2.34. SIWZ wnosimy o podanie kodów odpadów, 

które Wykonawca będzie miał obowiązek odebrać z terenu PSZOK oraz bezpośrednio z 
nieruchomości. 
 

odp.:  Wykonawca ma obowiązek odbierać odpady z PSZOK wymienione w Uchwale Nr 
XXX/271/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18 maja  2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
zmienionej Uchwałą Nr XXX/304/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 
października  2017 r. a w razie kolejnej zmiany zgodnie z aktualnymi obowiązującymi  
przepisami. 

  Odbiór odpadów  bezpośrednio z nieruchomości obejmuje: 
a) niesegregowane odpady zmieszane 200301, 
b) papier 20 01 01, 15 01 01,  
c) szkło 20 01 02, 15 01 07, 
d) metale 20 01 40, 15 01 04, 
e) tworzywa sztuczne 20 01 39, 15 01 02, 
f) opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 
g) odpady ulegające biodegradacji 20 01 08, 
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe 20 03 07, 
i) inne odpady zebrane selektywnie np. popiół 20 03 99, 
j) zużyte opony 16 01 03 podczas zbiorki wielkogabarytów, 
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35, 20 01 36 podczas zbiórki 

wielkogabarytów. 
 
20. Wśród kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert (Rozdz. 

XXIII. SIWZ), znalazły się aspekty ekologiczne, tj. m.in. przeprowadzenie akcji promującej 
selektywną zbiórkę odpadów. Akcja naprzemiennie opisywana jest jako prelekcja 
kierowana do mieszkańców oraz jako prelekcja w formie wyjazdowej dla sołtysów i Rady 
Miejskiej. Prosimy o doprecyzowanie w jakiej formie ma być przeprowadzona akcja  
i jakie materiały informacyjne dotyczące tej akcji Wykonawca będzie miał obowiązek 
przygotować.   

 
odp.:  Akcja będzie polegała na przeprowadzeniu prelekcji promującej selektywną zbiórkę 

odpadów w formie spotkania z sołtysami oraz Radnymi Bierutowa na instalacji oraz 
przeprowadzeniu konkursu ekologicznego dla uczniów Szkół Podstawowych na 
terenie Miasta i Gminy Bierutów. Akcja  w formie wyjazdowej przeprowadzona będzie 
w dowolnym terminie od 01.07-2019 r. do 31.12.2019 r. po wcześniejszym, uzgodnieniu 
z Radą Miejską w Bierutowie.  Koszty transportu (autobus) zapewnia Wykonawca. 
Konkurs ekologiczny w formie wybranej przez Wykonawcę zostanie przeprowadzony 
w dowolnym terminie od 01.01.2020 r. do 01.12.2020 r., sugeruje się jednak  aby konkurs 
został połączony z Dniem Sprzątania Ziemi. 
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W zakres prelekcji będzie wchodzić: 

 promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, 

 kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, poprzez 
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 

 uświadomienie problemu nadmiernego wytwarzania odpadów, 

 promowanie segregowania odpadów, 

 przedstawienie problemów wynikających ze złego segregowania odpadów 

 uzasadnienie potrzeby zmniejszenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, 
Wykonawca przed przeprowadzeniem konkursu w Szkołach Podstawowych wywiesi 
plakaty o zasadach udziału w ogłoszonym konkursie. Wszelkie szczegóły dot. 
Konkursu winy być omówione z dyrektorem placówki.  
Wykonawca ma obowiązek przygotować plakaty dot. konkursu ekologicznego, ulotki, 
naklejki edukacyjne i różnego rodzaju gadżety zachęcające do wzięcia udziału w 
konkursie na temat segregacji odpadów. Wykonawca przekaże nagrody dla 
uczestników szkolnego konkursu ekologicznego.  
Cała organizacja leży po stronie Wykonawcy (patrz modyfikacja SIWZ). 

 
21. § 5. pkt 1. ppkt. 6) Umowy określa termin, w którym Wykonawca będzie miał obowiązek 

oznakowania nowych pojemników – tj. 7 dni od daty zgłoszenia Zamawiającego lub 
mieszkańca. Bardzo prosimy o wydłużenie tego czasu do minimum 14 dni. W gminie 
Bierutów wskaźnik dynamiki zmian liczby ludności nie jest wysoki, co przypuszczalnie 
skutkuje niewielką ilością nowych nieruchomości i nowych pojemników, które będą się 
pojawiać przy posesjach mieszkańców w trakcie trwania umowy. Obowiązek 
oznakowania nowego pojemnika w tak krótkim czasie od zgłoszenia wymusi na 
Wykonawcy działania nieuzasadnione logistycznie  i ekonomicznie.   
 

odp.:  Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. 
 Zamawiający rezygnuje z oznakowania w formie chipowania pojemników i worków 

przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych (patrz modyfikacja SIWZ).  
 
22. W związku z zapisem Umowy §5. pkt 3. ppkt. 1) prosimy o doprecyzowanie kwestii 

umożliwienia zakupu, dzierżawy, najmu worków do selektywnej zbiórki odpadów. Jakie 
worki mają być udostępniane mieszkańcom odpłatnie?  
 

odp.:  Zamawiający wymaga umożliwienia zakupu, dzierżawy, najmu jedynie pojemników 
do zbiórki odpadów (patrz modyfikacja SIWZ). 

 
23. W nawiązaniu do Umowy § 5. pkt 3. ppkt. 2) prosimy o wyjaśnienie, wykaz jakich 

adresów ma być przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu? Czy chodzi  
o aktualizację bazy adresowej sporządzonej na podstawie informacji o deklaracjach 
przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego? 

 
odp.:  Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w zakresie wskazanym wyżej (patrz 

modyfikacja SIWZ). 
 
 
24. W § 9 ust 1 pkt 10  wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za brak oznakowania 

pojemników służący do weryfikacji odpadu do dnia 01-07-2019 r. – za każdy miesiąc 
zwłoki: 50 000 zł brutto.  
Czy przez brak oznakowania pojemników należy rozumieć sytuację, że wykonawca nie 
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oznakował żadnego pojemnika w danym miesiącu?  Czy też wystarczy, że choćby 1 
pojemnik nie został  oznakowany, a Zamawiający naliczy taką karę? 
 

odp.:  Zamawiający rezygnuje z dodatkowego oznakowania pojemników w formie chipów/ 
kodów kreskowych służących do identyfikacji pojemnika i odpadu (patrz modyfikacja 
SIWZ). 

 
25. Jakie informacje powinny zawierać oznakowania na pojemniku/worku? Czy wystarczy, 

że będzie to informacja, że jest  to np. pojemnik na odpady zmieszane, pojemność 120 l? 
 
odp.:  Dzierżawione pojemniki właścicielom nieruchomości oraz rozdawane worki w ramach 

zamówienia publicznego powinny być oznakowane zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ponadto powinny zawierać  nazwę i logo firmy, nr telefonu Wykonawcy. 
Zamawiający rezygnuje z dodatkowego oznakowania pojemników w formie chipów/ 
kodów kreskowych służących do identyfikacji odpadu i pojemnika.  

 
26. Bardzo prosimy o usunięcie obowiązku znakowania worków. Odczytywanie oznakowani 

odbywa się ręcznie  i jest  bardzo pracochłonne, co podraża koszty wykonania usługi.  
  

odp.:  Zamawiający rezygnuje z dodatkowego oznakowania pojemników w formie chipów/ 
kodów kreskowych służących do identyfikacji odpadu i pojemnika oraz worków (patrz 
modyfikacja SIWZ). 

 
 


