
         Mielec dnia 11.06.2013r 

RIK.271.6.2013 

Z uwagi na brak spójności między zapisami SIWZ  a udzielonymi odpowiedziami na zapytania na 

udzielenie zamówienia na  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów 

zamieszkałych i  nie zamieszkałych Gminy Mielec , Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp wyjaśnia następujące zapytania : 

Zapytanie 1. 

W jaką ilość worków czarnych Wykonawca musi zaopatrzyć właściciela? Zamawiający wpisał tu 

liczbę pojedynczą, natomiast w dalszej treści umowy mówi się o liczbie mnogiej .Prosimy o podanie 

maksymalnej liczby worków, których może zażądać właściciel nieruchomości (jest to niezbędne do 

prawidłowego skalkulowania oferty).Dodatkowo prosimy o precyzyjne określenie zasad 

zaopatrywania (dostarczania) worków brązowych i czarnych . 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia  właściciela nieruchomości  w worek czarny ( max. 

dwa) w przypadku zgłoszenia przez niego takiej potrzeby. Dostarczenie worków w kolorze brązowym 

i czarnym nastąpi po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

Zapytanie 2. 

Czy właściciel nieruchomości może gromadzić zmieszane odpady komunalne jedynie w worku? 

Zgodnie z SIWZ i Regulaminem  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec. 

- Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia odpadów komunalnych w pojemniku  

W przypadku nadwyżki odpadów na danej nieruchomości odpady komunalne zmieszane mogą być 

również gromadzone w worku. 

Jak rozumieć zapis o ,,samodzielnym decydowaniu o pojemności pojemnika” przez właściciela  

- Zamawiający w SIWZ określił szacunkową ilość pojemników o określonych pojemnościach, jednakże 

dopuszcza możliwość zaopatrzenia przez Wykonawcę na wniosek Właściciela  nieruchomości                      

w pojemnik  o większej pojemności po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. 

Zapytanie 3. 

Zapis w odpowiedzi z dnia 5.06.2013r pozostaje w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przewidział obligatoryjny odbiór i pozostawienie worków w systemie ,,worek za 

worek” natomiast w odp. pisze że ,(…)nie wymaga każdorazowego pozostawienia kompletu 

worków, o ile nie ma takich potrzeb .Dopuszcza się w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości 

pozostawienie wybranych kolorów worków”. 

Odpowiedź: 

-Zamawiający wymaga pozostawienie worków w systemie ,,worek za worek”.  W odpowiedzi z dnia 

6.05.2013 roku Zamawiający pisząc :,,Zlecający nie wymaga każdorazowego pozostawienia kompletu  



worków ,o ile nie ma takich potrzeb”- miał na myśli, że dla nieruchomości,  które nie zapełnią 

worków w okresie ustalonego co miesięcznego odbioru nie ma konieczności pozostawienia pustego 

worka w zależności od rodzaju odpadu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Właścicielowi 

nieruchomości pierwszej dostawy kompletu worków w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.                                                              

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia worków o pojemności 120 dm3 dla jednej 

nieruchomości  (lub dwa o pojemności 60 dm3 ) 

Zapytanie  4. 

Zmieniony zapis SIWZ (i wzorze umowy ) jest niespójny z innymi zapisami i niezgodny                                          

z obowiązującym prawem >zamawiający wymaga ważenia wszystkich odebranych odpadów 

poniżej pisząc o ,,wszystkich odpadach komunalnych zmieszanych przekazanych do składowania” 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis §6 ust.3 pkt.1 wzoru umowy załącznik nr.1,oraz pkt.15a) str.7SIWZ,który 

otrzymuje brzmienie: 

  Wykonawca zobowiązany jest do  

a)ważenia wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów przed ich złożeniem 

do odpowiedniej instalacji..                                                                                                                 

Obowiązek ważenia odpadów dotyczy :  

- selektywnie zbieranych  które zostaną przekazane do instalacji zajmujących się 

recyklingiem, przetwarzaniem , odzyskiem.                                                                                              

- wszystkich pozostałych odpadów.   

Zapytanie 5. 

Prosimy o wskazanie wzmiankowanych przepisów regulujących sporządzenie uwierzytelnionych 

odpisów  kart przekazania odpadów . 

Odpowiedź: 

Przez uwierzytelnienie odpisów  kart przekazania odpadów należy uznać potwierdzenie kart za 

zgodność  z oryginałem . 

Zapytanie 6. 

Prosimy o wyjaśnienie jakie wymagania musi spełniać ,,inny pojemnik” posiadany przez właściciela 

nieruchomości? W jaki sposób Wykonawca poweźmie wiedzę czy taki ,,inny pojemnik” powinien 

przez niego zostać opróżniony ?Czy taki pojemnik jest urządzeniem ,,wykorzystanym na potrzeby 

realizacji umowy” w rozumieniu SIWZ? Jakie wymagania muszą spełniać ,,inne worki” w których 

mogą znajdować się odpady? W jaki sposób Wykonawca poweźmie wiedzę czy taki ,,inny worek” 

powinien przez niego zostać odebrany? W  jaki sposób Wykonawca sprawdzi jaki rodzaj odpadów 

znajduje się w ,,innym worku/pojemniku”                                                                                                      

Stosownie do Regulaminu minimalna pojemność worka na frakcję wysegregowaną wynosi  60dm3. 



Czy wykonawca ma odebrać worek o mniejszej pojemności i czy w takim wypadku ma obowiązek 

poinformować o złamaniu Regulaminu przez mieszkańca? 

Odpowiedź: 

Inny pojemnik posiadany przez Właściciela nieruchomości musi być przystosowany do 

mechanicznego wyładunku zawartości pojemnika przez urządzenia zainstalowane na sprzęcie 

służącym do ich odbioru. Do Wykonawcy należy ocena czy ,,inny pojemnik” nadaje się do 

opróżnienia. W rozumieniu Zamawiającego ,,inne worki” muszą spełniać wymogi określone w SIWZ 

Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od właściciela nieruchomości  wszystkich dostawionych 

przy pojemnikach worków od 60 dm3 do 120 dm3 

Zapytanie 7. 

Dotyczy §6 ust.3 pkt.11) wzoru umowy .Czy realizacja przedmiotowych postanowień umowy 

będzie się wiązać z wydatkowaniem środków przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wydatkowania środków przez Wykonawcę w zakresie prowadzonych 

działań promocyjno – i nformacyjnych. 

Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w §4  Wynagrodzenie Wykonawcy ,który otrzymuje 

brzmienie : 

1. Ustala się dwumiesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową . 

2. Wynagrodzenie za okres z tytułu realizacji objętych umową stanowi kwotę……………………..zł 

brutto(słowniezł:………………………………………………………………………………………………………………….) 

płatną  w 15 ratach w kwocie……………………………………………………zł w okresach 

dwumiesięcznych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Kwota określona w ust.2  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania i obejmuje 

odbiór wszystkich odpadów powstałych od 1 lipca 2013 r w pojemnikach spełniających 

wymogi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec  

 W załączeniu poprawiona SIWZ  wraz z załącznikami – data modyfikacji 11.06.2013r 


