
Pytania i odpowiedzi zgłoszone w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów oraz 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”

Zapytanie 1

Wniosek o zmianę zapisu w SIWZ
Działając w imieniu -------------------------------- (zwanej dalej "Wykonawcą"), na podstawie art, 38 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp", niniejszym zwracam się do 
Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(zwanej dalej ”SIWZ') oraz o odpowiedź na nasze pytania w zakresie przedstawionym poniżej.

W SIWZ w rozdziale III punkt 4 Zamawiający umieścił następujący zapis:
„Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami a w 
szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, poprzez prezentacje w placówkach 
oświatowych, nośniki elektroniczne oraz graficznie w postaci plakatów, folderów, ulotek, co 
najmniej raz w roku.”
Wnosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ma wybrać jedną z wymienionych form prowadzenia 
edukacji ekologicznej ?
1. Wnosimy o doprecyzowanie po czyjej stronie będzie koszt „nośników elektronicznych oraz 
graficznych w postaci plakatów, folderów, ulotek” - Zamawiającego czy Wykonawcy ?
2. Wnosimy o doprecyzowanie dla ilu placówek oświatowych mają być przeprowadzone w/w 
akcje ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca może wybrać jedną z wymienionych form prowadzenia edukacji ekologicznej po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Preferowaną formą edukacji ekologicznej będzie prezentacja 
przeprowadzona w dwóch szkołach podstawowych dla różnych grup wiekowych. Nośnik 
elektroniczny będzie stanowił dowód z przeprowadzonej prezentacji i udostępniony będzie 
wyłącznie Zamawiającemu. Koszt po stronie Wykonawcy.
W przypadku wyboru formy edukacji w postaci plakatów/folderów/ulotek zostaną one 
dostarczone przez Wykonawcę do każdej nieruchomości w dniu odbioru odpadów 
komunalnych. Koszt plakatów/folderów/ulotek leży także po stronie Wykonawcy. 

W SIWZ w rozdziale III punkt 3.1 ppkt 4 Zamawiający umieścił następujący zapis:
„Wyposaženie PSZOK w odpowiednie pojemniki i kontenery na selektywnie zebrane odpady 
przekazywane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oznakowane graficznie i tekstowo w
sposób umożliwiający identyfikację odpadów na jakie są przeznaczone, :
- 1 szt 120 m3 — odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek
Wnosimy usunięcie zapisu dotyczącego postawienia pojemnika na produkty lecznicze w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
ponieważ w/w odpady nie powstają w gospodarstwach domowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, gmina ma obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania w PSZOK 



odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Wobec 
powyższego gmina podtrzymuje zapisy w SIWZ.

W SIWZ w rozdziale III punkt 3.3 ppkt 3 Zamawiający umieścił następujący zapis:
„Dostarczeniu do każdej nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, 
worków lub pojemników na odpady o poj. 120 l o zróżnicowanych kolorach na segregację 
poszaegó/nych frakcji w ilościach dostosowanych do potrzeb (min. 2 worki na frakcję), a w 
kolejnych miesiącach na wymianę przez cały okres trwania umowy. '
Wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego dostarczenia pakietu startowego worków, ponieważ 
obecny Wykonawca przy każdorazowym odbiorze odpadów (w tym również przy ostatnim 
odbiorze w ramach obecnego zamówienia) jest zobowiązany do pozostawienia mieszkańcom 
kompletu worków. Ewentualnie wnosimy o zmianę w w/w zakresie tj. dostarczenie tylko 1 
dodatkowego worka na papier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Gmina nie zmienia zapisów w SIWZ dotyczących dostarczenia pakietu startowego worków.

W SIWZ w rozdziale III punkt 3.3 ppkt 6.2 Zamawiający w tabeli umieśdł ilości posesji w 
zabudowie jednorodzinnej (1061 posesji) i w zabudowie wielorodzinnej (10 bloków) tj łącznie 1071
nieruchomości, natomiast w SIWZ w rozdziale III punkt 3.9 ppkt 1 Zamawiający umieścił zapis:
„1.) Przyjęta do przygotowania oferty liczba nieruchomości na terenie gminy wynosić będzie: - 
1120 ± 5 % nieruchomości. '
Wnosimy o wyjaśnienie jaka jest faktyczna ilość nieruchomości objętych zamówieniem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość posesji w zabudowie jednorodzinnej 1061 nieruchomości i w zabudowie wielolokalowej 
10 bloków. Łącznie 1071 nieruchomości. Przyjęta do przygotowania oferty liczba 
nieruchomości 1071+- 5%.

W SIWZ w rozdziale III punkt 3.6 ppkt 1 Zamawiający umieścił zapis:
„Właściciele nieruchomości będą kierować reklamacje do Zamawiającego. ' natomiast
W SIWZ w rozdziale III punkt 3.6 ppkt 3 Zamawiający umieścił zapis:
„W przypadku bezpośredniego zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację 
jakby została zgłoszona przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o każdej zgłoszonej do niego reklamacji w ciągu 24 godzin odjej otrzymania. ”

Wnosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie mieszkańcy mają zgłaszać reklamacje do bezpośrednio 
do Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie posiada Biura Obsługi Mieszkańca na terenie gminy ?
Odpowiedź Zamawiającego:

Właściciele nieruchomości będą kierować reklamacje do Zamawiającego. Gdyby jednak ktoś 
z mieszkańców gminy zgłosił reklamacje (telefonicznie) do Wykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego o zgłoszonej przez niego reklamacji w ciągu 24 
godzin od jej otrzymania. Podtrzymujemy zapis.

6. Wnosimy o usunięcie z SIWZ zapisu zawartego w rozdziale III punkt 3.6 ppkt 3.



W SIWZ w rozdziale III punkt 3.8 ppkt 3.2 Zamawiający umieścił zapis:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
za osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego Użycia i odzysku odpadów 
zgodnie z art. 3b, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z 30.07.2018 r. z późn. zm.), "
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przerzuca na Wykonawcę obowiązek osiągnięcia 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz dopuszczalnego poziomu masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji ?
Tego rodzaju zapisy, i przerzucenie obowiązku jest niedopuszaalne w świetle obowiązujących 
przepisów, gdyż odpowiednie przepisy prawa jednoznacznie wskazują na to, obowiązek ten 
obciąża, z mocy praw, gminy. Z istoty prawa publicznego wynika bowiem, obowiązki podmiotu 
publicznego, a takim jest jednostka samorządu terytorialnego, nie mogą być w drodze czynności 
prawnej przenoszone na inny podmiot, w tym podmiot prywatny. Tego rodzaju delegacja jest 
możliwa tylko i wyłącznie na podstawie wyraźnego postanowienia ustawy, a takiego zapisu w 
przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak. W konsekwencji 
powyższego zaskarżone zapisy są z mocy prawa nieważne i Zamawiający powinien je wykreślić z 
OPZ, względnie odpowiednio zmienić, gdyż ich konstrukcja powoduje, że to na Wykonawcę w 
sposób nieuzasadniony ekonomianie przerzucone zostaje ryzyko, na wystąpienie którego 
Wykonawca nie ma wpływu. To bowiem po stronie gminy leży obowiązek zapewnienia warunków 
niezbędnych do osiągania odpowiedniego poziomu odzysku odpadów, w ramach którego może 
zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. Gmina określa takie zasady eksploatacji tych instalacji.
Wobec powyższego, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności kontraktowej za 
nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych oraz dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przerzuca z mocy prawa obowiązku na Wykonawcę. Osiągnięcie poziomów 
jest obowiązkiem prawnym gminy, która ponosi konsekwencje finansowe  w przypadku ich 
nieosiągnięcia. Zamawiającemu zostało powierzone do realizacji zadanie własne i określone 
zostały obowiązki wynikające z tego powierzenia. Wobec powyższego oczywistym jest, że 
Zamawiający wymaga od Wykonawców realizujących zamówienie w zakresie 
zagospodarowania odpadów komunalnych osiągnięcia odpowiednich poziomów. Umowa w 
sprawie zamówienia publicznego jest ściśle powiązana z warunkami powierzenia i 
Zamawiający musi w jej ramach uwzględnić nałożone na siebie obowiązki, które umożliwią 
mu jego prawidłową realizację. Określony w SIWZ obowiązek jest podyktowany obiektywnie 
uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Podtrzymujemy zapis.

W SIWZ w rozdziale III punkt 3.9 w tabeli Zamawiający umieścił informacje o ilościach i 
rodzajach odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK w 2018 r.
Wnosimy o udostępnienie informacji o ilościach i rodzajach odpadów odebranych z nieruchomości 
zamieszkałych i z PSZOK w I półroczu 2019 r.
Odpowiedź Zamawiającego:
Z nieruchomości zamieszkałych:
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 3,860 Mg
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych- 37,650 Mg
15 01 07 – opakowania ze szkła – 24,580 Mg
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki – 0,202 Mg



20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01
23 20 01 35* - 0,135 Mg
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji – 12,920 Mg
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 141,290 Mg
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe – 15,080 Mg.

Z PSZOK:
15 01 01- opakowania z papieru i tektury – 0,060 Mg
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 1,750 Mg
15 01 07 – opakowania ze szkła – 0,600 Mg
16 01 03 – zużyte opony – 3,100 Mg
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia – 23,140 Mg
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01
27 – 0,095 Mg
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,020 Mg
20 01 35* -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki – 0,932 Mg
20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01
23 20 01 35* - 0,521 Mg
20 02 01- odpady ulegające biodegradacji – 0,220 Mg
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 9,080 Mg
popiół – 10,500 Mg.

W projekcie umowy w S 8 pkt 1 Zamawiający zawarł następujący zapis dotyczący kar dla 
Wykonawcy:

– ppkt lb: „każdorazowo za niewskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady 
komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania wysokości 200 zł”  
Wnosimy o usuniecie z projektu umowy w/w zapisu dotyczącego kary dla Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiot zamówienia obejmuje także to zadanie. Za niewykonanie zadania przewidujemy 
kary. Podtrzymujemy zapis.

W projekcie  umowy w  S  8  pkt  1  Zamawiający  zawarł  następujący  zapis  dotyczący  kar  dla
Wykonawcy:

- ppk 1g: „za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę selekčywnie zebranych odpadów
komunalnych ze sobą lub ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w wysokości 10 000,00 zł”

Celem niestosowania  podwójnych  kar  za  ten  sam czyn,  wnosimy o  usunięcie  zapisu  o  karze,
ponieważ w ustawie o odpadach istnieje zakaz mieszania odpadów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje,  iż  zapis  ten nie  powoduje dublowania kar.  Za każdy przypadek
zmieszania przez Wykonawcę selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze sobą lub ze
zmieszanymi  odpadami  komunalnymi  zostanie  nałożona  kara  w  wysokości  10  000,00  zł.
Podtrzymujemy zapis.

W formularzu oferty Zamawiający umieścił wymóg podania Instalacji:

„ Instalacja/insta/acje do których będą przekazywane odebrane od właścicieli nieruchomości i z
PSZOK odpady komunalne.................................”



Wnosimy o zmianę formularza oferty poprzez usunięcie w.w. zapisu dotyczącego Instalacji do 
których będą przekazywane odebrane od właścicieli nieruchomości i z PSZOK odpady komunalne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie  z  art.  6d  ust  4  pkt  5  Wójt  w  przypadku  sporządzania  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  przy   udzieleniu  zamówienia  na  odbieranie  i  zagospodarowanie
odpadów od właścicieli  nieruchomości  zobowiązuje do wskazania informacji  w ofercie  do
jakich  instalacji,  w  szczególności  instalacji  komunalnych  będą  przekazywane  odpady
komunalne. Podtrzymujemy zapis.

W  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia,  w  punkcie  3.5.  Zamawiający  postawił  w  stosunku  do
wykonawcy następujące wymogi kontrolne:

„3.5 Kontrola w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z Regulaminem
utrzymania czystości i prządku w gminie
1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  kontrolowania  realizacji  m.in.  obowiązków  ciążących  na
właścicielu  nieruchomości  w  zakresie  se/ek0wnego  zbierania  odpadów  komunalnych  oraz
przekazywania  Zamawiającemu  informacji  o  przypadku  niedopełniania  przez  właściciela
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2,  W  przypadku  niedopełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  selektywnego
zbierania  odpadów  komunalnych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odebrania  ich,  jako
niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne oraz poinformowania  o tym fakcie  właściciela
nieruchomości ( w tym samym dniu) oraz Zamawiającego niezwłocznie (do 3 dni) o zaistniałym
fakcie telefonicznie oraz pocztą elektronianą na adres: gmina@gniewoszow.p/wskazując:

1) adres  właściciela  nieruchomości,  lokalizację  miejsca  gromadzenia  odpadów,  który  nie
dopełnił obowiązku jw. oraz datę i godzinę zdarzenia,
2) dokumentację,  z  której  wynika,  że  odpady gromadzone są niewłaściwie -  dokumentacja
fotograficzna, protokół zdarzenia i oświadczeń pracowników Wykonawcy. ”

Zdaniem Wykonawcy w/w. wymogi niezasadnie przerzucają z Gminy na wykonawcę obowiązki
kontrolne w stosunku do właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku zbierania
odpadów komunalnych oraz zgodnie z regulaminem czystości i porządku w gminach. Tak daleko
idąca  odpowiedzialność  wykonawcy  nie  ma  odzwierciedlenia  w  powszechnie  obowiązujących
przepisach prawa. Zgodnie bowiem z art. 6ka ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania  odpadów  komunalnych,  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  przyjmuje  je  jako
niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  i  powiadamia  o  tym  wójta,  burmistrza  lub
prezydenta  miasta  oraz  właściciela  nieruchomości.  Przepis  ten  dotyczy  tylko  obowiązku
informacyjnego  oraz  przemianowania  odpadu  jedynie  w  sytuacji  stwierdzenia,  iż  właściciel
nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (a nie wszelkich
obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach). Ponadto
regulacja ta nie narzuca na wykonawcę konieczności kontrolowania za każdym razem zawartości
pojemników.

Potwierdza to także treść art. 6 d ust. 4 pkt 4a ustawy, gdzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta w
SIWZ  określa  szczeqółowy  sposób  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  nieselektywneqo
zbierania odpadów.  Przepis  ten nie  nakłada na wykonawcę każdorazowych kontroli  zbieranych
pojemników,  lea  jedynie  odnosi  się  do  kwestii  kiedy  zostanie  stwierdzony  przez  podmiot
odbierający odpady przypadek braku dochowania obowiązku przez właściciela nieruchomości i to
tylko w zakresie selektywnego zbierania odpadów.



Natomiast wszelkie obowiązki kontrolne nadal spoczywają na wójcie, burmistrzu lub prezydencie
miasta zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto zgodnie z
art. 6q ust. 1 ustawy, w sprawach dotycząqch opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w tym te dotyczące
kontroli,  ay  też  czynności  sprawdzających,  które  są  powierzone  wójtowi,  burmistrzowi  lub
prezydentowi miasta.

W  świetle  powyższego  czy  Zamawiający  wykreśli  ww.  zapisy  SIWZ,  alternatywnie czy
Zamawiający dostosuje  ww.  zapisy do  powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa poprzez
zmianę punktu 3.5 w rozdz. III OPZ na następującą:
„3.5 Stwierdzenie niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1. W przypadku  niedopełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,  podmiot  odbierający odpady komunalne zobowiązany jest  do
przekazywania  Zamawiającemu  informacji  o  przypadku  niedopełniania  przez  właściciela
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W przypadku  niedopełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  selektywnego
zbierania  odpadów  komunalnych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odebrania  ich,  jako
niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne  oraz  poinformowania  o tym fakcie  właściciela
nieruchomości ( w tym samym dniu) oraz Zamawiającego niezwłocznie (do 3 dni) o stwierdzonym
fakcie telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na adres: gmina@gniewoszow.pl wskazując:

1) adres  właściciela  nieruchomości,  lokalizację  miejsca  gromadzenia  odpadów,  który  nie
dopełnił obowiązku jw. oraz datę i godzinę zdarzenia,
2) dokumentację, z której wynika, że odpady gromadzone są niewłaściwie — dokumentacja
fotograficzna, protokół zdarzenia i oświadczenia pracowników Wykonawcy." 
W SIWZ w rozdziale III punkt 3.6 ppkt 6.2 Zamawiający podał ilości pojemników o pojemności
1100 1 dla zabudowy wielolokalowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający  nie  przerzuca  z  mocy  prawa  obowiązków  na  Wykonawcę.  Obowiązki
kontrolne  nadal  spoczywają  na Wójcie.  Zamawiającemu zostało  powierzone  do  realizacji
zadanie  własne  i  określone  zostały  obowiązki  wynikające  z  tego  powierzenia.  Wobec
powyższego  oczywistym  jest,  że  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawców  realizujących
zamówienie w zakresie zbierania odpadów komunalnych kontroli w zakresie selektywnego
zbierania  odpadów  zgodnie  z  regulaminem  utrzymania  czystości  i  porządku.  Umowa  w
sprawie  zamówienia  publicznego  jest  ściśle  powiązana  z  warunkami  powierzenia  i
Zamawiający musi w jej ramach uwzględnić nałożone na siebie obowiązki, które umożliwią
mu jego prawidłową realizację. Określony w SIWZ obowiązek jest podyktowany obiektywnie
uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Podtrzymujemy zapis.

W SIWZ w rozdziale III punkt 3.6 ppkt 6.2 Zamawiający podał ilości pojemników o pojemności
1100 1 dla zabudowy wielolokalowej.Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca dla budynków
w zabudowie wielolokalowej zamiast pojemników o pojemności 11001 podstawił pojemniki typu
„dzwon"

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający dopuszcza w zabudowie wielolokalowej postawienie pojemników typu dzwon.

Zapytanie 2

W związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym ------------------------------------
zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
odpowiedź na następujące pytania:

1 . Co należny rozumieć pod pojęciem odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności 
igieł i strzykawek"? Prosimy o wskazanie kodu odpadu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, odpady medyczne o 
ostrych końcach i krawędziach zbiera się miejscu ich powstawania do pojemników 
jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie 
odpornych na przekłucie lub przecięcie. Okres magazynowania odpadów medycznych, nie 
dłużnej niż 30 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

W myśl definicji  odpadów komunalnych zawartej w art.  3 ust.  1 pkt 7 ustawy z dnia 12
grudnia  2014  r.  o  odpadach  są  to  odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych,  z
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji , a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych  pochodzące  od  innych  wytwórców  odpadów,  które  ze  względu  na  swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W
związku  z  powyższym odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych  w tym  np.  igły,
strzykawki  wytworzone  podczas  iniekcji  domowych  lub  podobne  należy  traktować  jako
odpady komunalne. 

Odpady  typu  igły,  strzykawki  lub  podobne  powstające  w  gospodarstwach  domowych
powinny  być  klasyfikowane  w  grupie  20;  w  celu  ich  prawidłowego  zaklasyfikowania
należałoby  zastosować  kod  ex  20  01  99  –  np.  odpady  wytworzone  w  podczas  iniekcji
domowych (zużyte igły, strzykawki).

2. Zarówno w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) jak i w umowie (załącznik nr 2 do 
SIWZ) podane są planowane masy poszczególnych odpadów przewidzianych do odebrania i 
unieszkodliwienia w ciągu całego roku, które pomnożone przez proponowane ceny dadzą 
wartość całości zamówienia. Jak będzie rozliczana realizacja umowy po wyczerpania kwoty 
będącej wartością całości zamówienia w przypadku odebrania większej ilości poszczególnych 
odpadów niż planowane w SIWZ? Czy ilości odpadów odebrane ponad planowane w SIWZ 
będą rozliczane dodatkowym zleceniem czy umowa wygaśnie i rozpisane będzie nowe 
postępowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wartość  zamówienia  wyliczana  w formularzu  ofertowym służy  do porównania  złożonych
ofert i obliczana jest na podstawie ilości odpadów poszczególnych frakcji zebranych w 2018 r.
Realizacja  umowy  rozliczana  będzie  wg  cen  jednostkowych  dla  poszczególnych  frakcji



odpadów podanych w ofercie  pomnożonych przez odpowiednie  masy odebranych odpadów
w okresach miesięcznych. 

Skorygowano w tym zakresie § 3 projektu umowy wykreślając planowane ilości zebranych
odpadów .

3. Czy Zamawiający dopuszcza zbieranie opakowań ze szkła w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów w kontenerze typu KP7?

Odpowiedź Zamawiającego:Tak


