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L. Dz.: SSZ.271.3.19.2019
Wszyscy Wykonawcy
Dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Odbiór i zagospodarowanie
niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ze
wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mrocza oraz PSZOK”
W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu
nieograniczonego, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.):
Pytanie:

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1. W pkt. 4.2. zawarte zostały tylko informacje ogólne przedmiotu zamówienia, natomiast w Rozdziale II
„Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 1.2. 8) zostało szczegółowo opisane jaki rodzaj odpadów i skąd należy
odebrać. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich wymienionych odpadów. Wykonawca
zobowiązany jest do odebrania z PSZOK wszystkich worków po nawozach, folii po kiszonkach, chemikaliów,
zużytych opony pod warunkiem, że odpady te stanowią odpad komunalny. Odpady typu zużyte opony
stanowiące odpad komunalny, które zostały zgromadzone w PSZOK należy odebrać wszystkie.

Ad. 2. Niezwłocznie po podpisaniu umowy i zaakceptowaniu harmonogramu odbioru odpadów jednakże nie
później niż do 15 stycznia 2020r dotyczące roku 2020 i na rok 2021 do 15 grudnia 2020r. Pod hasłem „inne
dokumenty” należy rozumieć dokumenty, które Zamawiający będzie zobowiązany dostarczyć właścicielom
nieruchomości, które nie były planowane do dostarczenia w dniu ogłoszenia przetargu, a będą konieczne do
dostarczenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Do dostarczenia będzie jedna koperta na jednego
właściciela nieruchomości. Innej dokumentacji Zamawiający nie planuje doręczać właścicielom
nieruchomości.
Ad. 3. Odbieranie odpadów z naklejonymi kodami kreskowymi oraz reagowanie na zbieranie odpadów
niezgodne z obowiązującymi zasadami np. gdy w workach/pojemnikach na odpady segregowane znajdować
się będą inne odpady niezgodne z przeznaczeniem danego worka/pojemnika.
Ad. 4. W pkt 4.4.3) SIWZ nastąpiła omyłka pisarska – zapis dot. placu budowy nie dotyczy przedmiotowego
zamówienia.
Ad. 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być przekazywane również podmiotom posiadającym
stosowne pozwolenia do przetwarzania odpadów lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, o
której mowa w ustawie o odpadach. Potwierdzeniem zagospodarowania odpadów może być karta
przekazania odpadu, faktura za przetworzenie (skruszenie) odpadu lub oświadczenie podmiotu o
wykorzystaniu przekształconego odpadu np. jako podsypkę do utwardzenia drogi.
Ad. 6. Na jednego właściciela nieruchomości przypada 1 BB o pojemności 1000 litrów, który zostanie
pobrany przez właściciela nieruchomości w siedzibie Wykonawcy następnie, po zgłoszeniu telefonicznym o
jego zapełnieniu, odebrany przez Wykonawcę z terenu nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty do Gminy
przez właściciela nieruchomości.
Ad. 7. Wykonawca nie powinien odebrać innych odpadów niż wskazanych w zamówieniu, chyba, że
właściciel jest w stanie na miejscu wyselekcjonować właściwy rodzaj odpadów. Wykonawca w takiej sytuacji
powinien postąpić zgodnie z polityką firmy.
Ad. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrobić wszystko aby osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Jednakże w przedmiocie w SIWZ Zamawiający nie określił kar za nieosiągnięcie poziomów. Zgodnie z
u.u.c.p.g kary dotyczą Gminy.
Ad. 9. Dotyczy zużytych opon, stanowiących odpady komunalne. Zużyte opony stanowiące odpad
komunalny należ na podstawie doświadczeń i ilości z lat ubiegłych wkalkulować średnią cenę
zagospodarowania przedmiotowego odpadu.
Ad. 10. Wytwórcą ich jest Wykonawca, gdyż jest to odpad powstający w związku z dosegregowywaniem
odpadów selektywnie zbieranych. To Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować wytworzone odpady. W
związku z powyższym Wykonawca powinien wkalkulować w ofercie kwotę wystarczającą na
zagospodarowanie powyższego odpadu. Orientacyjna miesięczna ilość odpadu o kodzie 19 12 12 wynosi
2,7Mg.
Ad. 11. Nastąpiła omyłka pisarska. Właściwą wysokością ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
działalności jest kwota min. 400.000,00zł. W § 2 ust. 4 umowy błędnie określono kwotę 500.000,00zł.
Wykonawca nie musi posiadać osobnego ubezpieczenia OC dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad. 12. Odpady zwożone do PSZOK będą ważone i przyjmowane przez pracownika obsługującego PSZOK na
podstawie oddzielnej umowy z podmiotem zarządzającym PSZOK. Ten sam pracownik będzie potwierdzał
również odbiór odpadów komunalnych w PSZOK.
Ad. 13. Nie ma możliwości wykreślenia z Istotnych Postanowień Umowy § 8 ust. 4, bo o taki paragraf i ust.
z treści pytania wynika. Jedynie możemy doprecyzować, że zapis ten nie dotyczy § 3 ust. 16 Istotnych
Postanowień Umowy, który mówi o zapewnieniu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji... . Nie dotyczy, gdyż zdajemy sobie sprawę, że Wykonawca nie ma
wpływu na ilość odebranych, a tym samym wysegregowanych odpadów komunalnych.
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