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RIK.271.6.2013 

 

 

      

 

Zamawiający Gmina Mielec działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania  

dotyczące SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów 

zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec: 

 

Zapytanie 1- zakres przedmiotu zamówienia : 
- co Zamawiający rozumie pod pojęciem,, zestaw worków w każdym kolorze”? 

- czy,, zestaw worków ”obejmuje worek niebieski, żółty, zielony, brązowy i czarny, czy 

jedynie worek niebieski, żółty i zielony? 

- czy w,, zestaw worków” należy wyposażyć każdą nieruchomość czy tylko taką na której 

odpady będą zbierane w sposób selektywny? 

- skąd wykonawca poweźmie wiedzę na temat nieruchomości na której odpady zbierane są  

w sposób selektywny ? 

- jeżeli zestaw worków nie obejmuje worka brązowego bądź czarnego, to w jaki sposób mają 

one trafić do właściciela nieruchomości i na jakich zasadach będą odbierane  (obowiązuje 

zasada worek za worek)? 

 

Odpowiedź: 

- Zestaw worków obejmuje worek: żółty, zielony i niebieski. 

- W zestaw worków  Wykonawca wyposaży każdą nieruchomość na której odpady będą 

zbierane w sposób selektywny. 

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości  na których odpady będą zbierane 

w sposób selektywny.  

- Worek w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji, Wykonawca  dostarczy  

właścicielowi  nieruchomości  po uprzednim ogłoszeniu terminu  zbiórki  i  złożeniu  

zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości. 

- Worek w kolorze czarnym – na odpady komunalne  zmieszane Wykonawca dostarczy  

właścicielowi nieruchomości w przypadku  gdy właściciel nieruchomości  zgłosi potrzebę 

dodatkowego zaopatrzenia w worek.  

 

Zapytanie 2- zakres przedmiotu zamówienia : 
- zgodnie z zapisami SIWZ ,,Wykonawca zobowiązany będzie do 

zaoferowania…pojemników. 

- czy przez zaoferowanie należy rozumieć, że wykonawca ma ustalić z właścicielem 

nieruchomości jaki pojemnik ma mu dostarczyć, czy też wykonawca otrzyma od 

zamawiającego stosowny wykaz ? 

- czy właściciel nieruchomości może gromadzić zmieszane odpady komunalne jedynie w 

worku, czy musi posiadać pojemnik(z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku  

na terenie Gminy Mielec wynika, że urządzeniem służącym do zbierania odpadów 

komunalnych może być jedynie worek a nie pojemnik)? 

- czy właściciel nieruchomości samodzielnie decyduje o pojemności pojemnika, który ma mu 

być dostarczony ( Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Mielec 



mówi o minimalnej pojemności pojemnika- czy właściciel nieruchomości może zażądać, 

według własnego wyboru ,pojemnika 120 dm3,240 dm3 i czy może zażądać wyposażenia 

nieruchomości w pojemnik o większej niż ww. objętości)? 

- czy właściciel nieruchomości jest ograniczony w liczbie pojemników, których może zażądać 

od wykonawcy( np. właściciel nieruchomości na której zamieszkuje 3 osoby zażąda 

dostarczenia dwóch pojemników 120 dm3)? 

 

Odpowiedź: 

 Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki do 

gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z właścicielem nieruchomości wielkość 

pojemnika. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie  podaje jedynie minimalną  pojemność 

pojemników  przeznaczonych do zbierania nieselektywnych ( zmiesznych ) odpadów 

komunalnych. 

Właściciel nieruchomości samodzielnie decyduje o pojemności pojemnika który ma być 

dostarczony  na nieruchomość w uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku dużej ilości 

odpadów komunalnych zmieszanych Wykonawca w uzgodnieniu  z właścicielem   

nieruchomości  ustali  czy nieruchomość wyposażyć w pojemnik o większej pojemności, czy 

też większa ilość pojemników 120 dm3,  czy dodatkowo w worki czarne w ilości  

zapewniającej odbiór wszystkich odpadów zmieszanych.    

 

Zapytanie 3- zakres przedmiotu zamówienia : 
Zamawiający określił dwa rodzaje wielkości( objętości) worków do zbiórki selektywnej 

uzależniając wybór od ,,potrzeb właściciela nieruchomości ”.Czy Zamawiający Dostarczy 

Wykonawcy wykaz nieruchomości z podziałem na ,zapotrzebowanie” właściciela przed 

dostawą ,,zestawu worków”? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  właścicielowi nieruchomości kompletu 

worków  uzależniając wybór od potrzeb  właściciela nieruchomości zgłaszanych na bieżąco.. 

Zlecający nie wymaga każdorazowego pozostawiania kompletu worków, o ile nie ma takich 

potrzeb. Dopuszcza się w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości pozostawienie 

wybranych kolorów worków.   

 

Zapytanie 4- zakres przedmiotu zamówienia : 
Pkt.15a) str.7 SIWZ : 

- jakich odpadów dotyczy  obowiązek ważenia? 

- czy Zamawiający wymaga ważenia selektywnie zbieranych odpadów, które nie zostaną 

przekazane do składowania ,,w miejscu przekazania odpadów do składowania”:?wnosimy o 

modyfikację tego pkt. w SIWZ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia pkt 15a ) str. 7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie : 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

-a) ważenia wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych 

Obowiązek ważenia odpadów dotyczy :  

- selektywnie zbieranych  które zostaną przekazane do instalacji zajmujących się 

recyklingiem, przetwarzaniem , odzyskiem.  

- wszystkich odpadów komunalnych  zmieszanych przekazanych do składowania.  



Zamawiający zmienia również zapis w §6 ust.3 pkt.1  wzoru umowy tj. załącznik .nr 8 

do SIWZ  ,który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

-a) ważenia wszystkich odpadów komunalnych przed ich złożeniem do odpowiedniej 

instalacji. 

Obowiązek ważenia odpadów dotyczy :  

- selektywnie zbieranych,  które zostaną przekazane do instalacji zajmujących się 

recyklingiem, przetwarzaniem , odzyskiem.  

- wszystkich odpadów komunalnych  zmieszanych przekazanych do składowania.  

 

Zapytanie 5- zakres przedmiotu zamówienia : 
Pkt.16a) str. 7 SIWZ: 

- wnosimy o zmianę zapisu ,,Karty przekazania odpadów ”na kopię karty przekazania 

odpadów( identycznie w umowie ): 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia pkt 16a ) str. 7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie : 

Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji 

przedmiotu zamówienia ,tj: 

-a) uwierzytelnione odpisy kart przekazania odpadów ,sporządzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  

Zamawiający zmienia również zapis w §6 ust.4 pkt.3  wzoru umowy tj. załącznik .nr 8 

do SIWZ  ,który otrzymuje brzmienie: 

3) uwierzytelnione odpisy  kart przekazania odpadów ,sporządzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  

 

Zapytanie 6- zakres przedmiotu zamówienia :      
Pkt.16 c) str.7 SIWZ     

- -prosimy o doprecyzowanie jakie to maja być dokumenty ( inne niż karta przekazania 

odpadu)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla  pkt 16c ) str. 7 SIWZ (zmienia także zapis par 6 ust. 4 wzoru 

umowy poprzez wykreślenie pkt 1, 2)  
 

Zapytanie 7- zakres przedmiotu zamówienia :      
- czy Wykonawca ma obowiązek zabrania odpadów które nie będą się znajdować w 

pojemniku lub w worku i czy ma odebrać odpady znajdujące się w workach innych niż 

dostarczone przez Wykonawcę ? 

- prosimy o precyzyjne określenie pojęcia ,,wokół ” 

- wnosimy o doprecyzowanie ze Wykonawca ma odebrać odpady znajdujące się jedynie w 

workach dostarczonych przez niego .  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca  zobowiązany jest do zabrania  wszystkich odpadów komunalnych  znajdujących 

się w pojemniku i workach  dostarczonych przez wykonawcę jak i również w innych 

pojemnikach/workach wystawionych przez właścicieli nieruchomości jeżeli ich wielkość i 

stan techniczny umożliwia ich odbiór bez zbędnych utrudnień  środkami wykonawcy. 

Natomiast nie ma obowiązku zabierania odpadów  składowanych luźno obok pojemników lub 



worków.   Jeżeli  odpady  wysypią się z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania terenu i zabrania  wszystkich odpadów.   

 

 

Zapytanie 8- dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ  :      
- czy załącznik nr 8 zawiera :warunki umowy, projekt umowy czy wzór umowy ( sprzeczne 

zapisy w SIWZ)?  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia że załącznik nr 8 jest wzorem umowy. Wszystkie inne zapisy w SIWZ 

takie jak : warunki umowy, projekt umowy należy rozumieć jako wzór umowy. 

 

Zapytanie 9 – dotyczy załącznika nr 1 Formularz Oferty   

- wnosimy o wykreślenie dotyczącego cen jednostkowych służących do obliczenia łącznej 

ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Jaki skutek przewiduje zamawiający w 

przypadku niewypełnienia tej części Formularza ofertowego i jakie jest społeczne 

uzasadnienie posiadanie tego typu danych ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla ceny jednostkowe z formularza ofertowego pozostawiając cenę brutto 

i podatek VAT za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Mielec. 

(formularz ofertowy zostaje zmieniony) 

 

Zapytanie 10 - załącznik nr 8 wzór umowy  

Zapytanie dot. - § 6.ust.3 pkt.11): na czym będzie polegać ,,ścisła współpraca w zakresie 

działań promocyjno- informacyjnych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia”? Czy 

ww. współpraca będzie się wiązać z wydatkowaniem środków przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź: 

Ścisła współpraca  w zakresie działań promocyjno – informacyjnych  dotyczących realizacji  

przedmiotu zamówienia będzie polegać na  wspólnym opracowaniu i przygotowaniu różnych  

ulotek – informacji z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, których celem będzie poprawa 

efektywności zbiórki odpadów komunalnych, poprawa jakości selekcji, pobudzanie 

świadomości ekologicznej.  

  

Zapytanie dot. - § 10 ust. 1pkt.d) :prosimy o usunięcie tekstu ,,o umożliwieniu dostępu 

pracownikom, który zdaje się nie pasować  do przedmiotowego punktu umowy. 

 

Odpowiedź: 

W  § 10 ust.1pkt d).wykreśla się zdanie: Umożliwienia dostępu pracownikom Zlecającego w 

każdym czasie i w każdym miejscu w którym będzie wykonywał czynności związane z 

odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielec celem 

kontroli prawidłowości i rzetelności wywiązywania się z umowy. 

§ 10 ust.1pkt d otrzymuje brzmienie: 

W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 10 niniejszej 

umowy, Wykonawca podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami bądź 

ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w danym roku w wysokości iloczynu stawki opłaty za zmieszane odpady 



komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.290 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska i brakującej masy odpadów komunalnych 

wyrażonych w Mg wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

 

Zapytanie dot. - § 12 ust.2 pkt. b) wnosimy o usunięcie tego zapisu lub doprecyzowanie 

określenia zmian, które mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego ? 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis § 12 ust.2 pkt. b) 

§ 12 ust.2  wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 
2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić w następujących przypadkach:  

a) działanie siły wyższej, ,  

b) zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  

c) zmiana stawki podatku VAT.  

 

(wzór umowy zostaje zmieniony) 

 

Zapytanie 11 

-Czy Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego 

 w zakresie określonym w art. 24 Ustawy Pzp? Wnosimy o uzupełnienie ogłoszenia i SIWZ w 

tym zakresie i przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 

w ofertach  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pkt III.2.1)  w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt.9.2 i SIWZ w pkt.9.2 dodaje: 

 ppkt.5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 

ust.1 pkt 4-8i 10-11 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

składania ofert. 

Oraz  

 ppkt. 6 Aktualna Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust.1 pkt.9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 

składania ofert  

Jednocześnie informuje o wydłużeniu terminu na składanie ofert na dzień 28.06.2013 rok  

 

Zapytanie 12 

Zamawiający wielokrotnie v( w ogłoszeniu i SIWZ ) wskazuje jako datę rozpoczęcia 

zamówienia dzień 1.07.2013r .Wydaje się bardzo prawdopodobne, że do tej daty przetarg nie 

zostanie rozstrzygnięty(przepisy dotyczące terminu zawarcia umowy).Czy w takiej sytuacji 

Zamawiający przewiduje inne rozwiązania niż unieważnienie postępowania, a jeżeli tak ,to 

prosimy podać uzasadnienie prawne takiego działania. Jak w takiej sytuacji Wykonawca ma 

przed 1.07.2013r zrealizować obowiązki związane z rozpoczęciem wykonania usługi? 

 

 

 

 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający z uwagi na wydłużenie terminu składania ofert zmienia termin rozpoczęcia 

realizacji zamówienia zgodnie z zapisami w sprostowaniu do ogłoszenia o zamówieniu, oraz 

poprawionej SIWZ w dniu 4.06.2013 r  


