
 
         Mogielnica, dnia 2.12.2014 
 
 
 
 
 GNOŚ. 6232.4.2014 
 

        Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica przez okres 24 miesięcy”. 

 
 Urząd Gminy i Miasta Mogielnica działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, 
zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                       
(t.j. Dz.U z 2013r. z późń. zm.) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SWIZ) niniejszym informuje, że w terminie przewidzianym przepisami wyżej 
wymienionej ustawy, Wykonawca  zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu 
zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej 
przedstawiam treść zadanych pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi i wyjaśnienia: 
 

1. Zamawiający w pkt 1.16 SWIZ zobowiązuje Wykonawcę m.in. do ustawienia pojemników 
na zbiórkę baterii w szkołach  W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o 
wyjaśnienie 

− czy pojemniki na zbiórkę zużytych baterii powinny być ustawione we wszystkich szkołach 
na terenie gminy? 

− ile tego typu obiektów znajduje się na terenie gminy? 
− w jaki sposób Wykonawca powinien na bieżąco monitorować stan zapełnienia w/w 

pojemników? 
Odpowiedź:  

Pojemniki na zbiórkę zużytych baterii należy ustawić we wszystkich szkołach na terenie 
gminy: 

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy ul. Nowomiejskiej 1 
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy przy ul. Przylesie 10 
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem 28 
d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowicach 4 
e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowcu 55 
f) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach 83 

Monitorowanie stanu zapełnienia pojemników  winno odbywać się każdorazowo przy odbiorze 
odpadów na terenie miejscowości, w których znajdują się szkoły.  
O napełnieniu pojemników mogą  informować dyrektorzy szkół lub pracownik Urzędu. 
2. Zamawiający w pkt 1.18 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do dokumentowania 
nieprawidłowości w selektywnym zbieraniu odpadów przez właścicieli nieruchomości poprzez 
wykonanie nagrania kamerą znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady lub 
wykonania zdjęć przy pomocy aparatu fotograficznego zainstalowanego na samochodzie 
odbierającym odpady z nieruchomości. W związku z powyższym zwracamy się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie: 

− czy, a jeżeli tak to jakie wymagania odnośnie kamery i jakości/formatu nagrywanego filmu? 
− co oznacza zapis: „aparat fotograficzny zainstalowany na samochodzie odbierającym 



odpady z nieruchomości”? 
− czy wystarczy, jeżeli aparat fotograficzny będzie na wyposażeniu samochodu odbierającego 

odpady? 
Odpowiedź:  

Wymagań dotyczących kamer i jakości/formatu nagrywania filmu nie ma. Jedynym warunkiem 
jest to, żeby ze zgromadzonej dokumentacji jasno wynikało i można było jednoznacznie 
określić, której nieruchomości dotyczą stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku aparatu 
fotograficznego wystarczy, żeby był on na wyposażeniu samochodu odbierającego odpady                   
a zgromadzona dokumentacja fotograficzna musi być tak opracowana, żeby można było 
jednoznacznie ustalić właściciela nieruchomości, który nieprawidłowo segreguje odpady. 
3. Zamawiający w pkt. 1.23 SIWZ klasyfikuje „popioły z ogrzewania budynków” pod kodem 
20 01 99(„inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny”) i łączy je                                      
z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (20 03 01). W związku                            
z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

− czy popioły z ogrzewania budynków nie powinny być klasyfikowane pod kodem 10 01 01           
(żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów [….])? 

− czy RIPOK lub instalacja zastępcza przyjmie do  zagospodarowania łącznie zmieszane 
odpady komunalne (20 03 01) razem z popiołami)? 

4. Zamawiający w pkt. 1.23 SIWZ określa rodzaj i częstotliwość odpadów przewidzianych do 
odbioru przez Wykonawcę i używa sformułowania „Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne ( w tym popioły z ogrzewania budynków 20 01 99). W związku z powyższym 
zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

− zmieszane odpady komunalne 20 03 01 oraz popiół selektywnie zebrany, który Zamawiający 
klasyfikuje jako 20 01 99 maja być zbierane i mieszane w jednym pojemniku, co łamie 
przepisy określone  w art. 9e, pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.1996 Nr 132, poz. 622 z późn. zm,)? 

Odpowiedź do pkt. 3 i 4 łącznie: 
Popioły z ogrzewania budynków są traktowane jako zmieszane ponieważ nie są jednorodne 
popiół ze spalanego drewna oraz żużel ze spalania węgla. Nie można tego typu odpadów 
klasyfikować  pod kodem 10 ponieważ dotyczy to odpadów z procesów termicznych 
traktowanych jako odpady przemysłowe. Kodem 10 01 oznaczamy odpady z elektrowni i 
innych zakładów energetycznych. 
5. Zamawiający pkt 1.5.SIWZ podaje ilość odpadów zebranych w Gminie Mogielnica w latach 
2010 – 2013. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o: 

- podanie ilości odpadów w rozbiciu na frakcje odebranych w 2014 roku od właścicieli posesji 
zamieszkałych. 
Odpowiedź:  

W pkt. 1.5 SIWZ zostały podane ilości odpadów za lata 2010, 2011,2012 oraz 2013 na 
podstawie danych przedstawionych otrzymanych od firmy zajmującej się odbiorem odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Dane  za rok 2014 dotyczą 
trzech kwartałów i wynoszą: 
odpady zmieszane – 677,5Mg 
szkło    - 173,0Mg 
tworzywa sztuczne -186,35Mg 
papier  - 12,5Mg.  
Przedstawione dane dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli posesji 
zamieszkałych. 
6. Zamawiający w pkt. 1.8 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia do właścicieli 
nieruchomości pojemników do dnia 30.12.2014r. W związku z powyższym zwracamy się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie: 

− czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostarczenia pojemników gdy termin 
podpisania umowy uniemożliwi Wykonawcy terminową realizacje dostawy pojemników? 



− jaka jest przewidziana ilość pojemników  konieczna do dostarczenia właścicielom posesji? 
Odpowiedź:  

Zamawiający  dopuszcza  przesunięcie terminu dostarczenia do właścicieli nieruchomości 
pojemników tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do których należy brak 
podpisanej umowy. W tym przypadku dopuszcza się 7 dniowy termin dostarczenia pojemników 
od dnia podpisania umowy. 
Przewidywana ilość pojemników - 2800.  Jest to zgodne z ilością złożonych deklaracji na dzień 
1.12.2014r.  Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt. 4.5 SIWZ w przypadku zwiększenia                  
w okresie trwania umowy  ilości punktów odbioru odpadów o nie więcej niż 10% nie 
spowoduje to podwyższenia kwoty ryczałtu ustalonej w drodze rozstrzygniętego przetargu 
nieograniczonego. 

 
Biorąc pod uwagę zakres udzielonych odpowiedzi Zamawiający nie dokonuje przedłużenia 

terminu składania ofert (art. 38, ust. 6 Pzp.). 
 

Udzielone powyżej odpowiedzi na zadane pytania oraz wyjaśnienia  stają się integralną częścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione prze Wykonawców   
w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. 
 
 
 
 
 

Kierownik Zamawiającego   
 

 


