
Ostróda, dnia 13 maja 2013r. 
 
 
 
Nr postępowania: AD.271.3.2013 
 
 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : „ Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części 
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora III położonego na terenie 
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.” 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( 
Dz.U. z 2010r. Ne 113, poz. 759 z póź. zm.) ( dalej: Pzp), w związku ze zwróceniem się 
Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej: SIWZ) 
Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
 
 Zapytanie Nr 1: „W jakiej formie ma być wykazana zdolność kredytowa w wysokości nie mniej niż 1 milion 
złotych, jakie mają być dołączone dokumenty” 
 
Odpowiedź Nr 1: Zgodnie z pkt 12.1.7. SIWZ: na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Wykonawca składa: informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składnia ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
 Zapytanie Nr 2: „Jak rozumieć opis przedmiotu zamówienia - odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i w związku z tym czy wykonawca przedmiotu tego zamówienia  ponosić będzie opłatę  
za przekazane odpady”. 
 
Odpowiedź Nr 2: 
 
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo wskazany w pkt 3 SIWZ oraz w załącznikach 
do SIWZ. Pojecie : „ przetarg odbiór odpadów” należy rozumieć zgodnie z przepisem art. art. 6d 
ust. 1 UCPG (Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i 
zagospodarowanie tych odpadów.). Opłatę za przekazane odpady ponosić będzie Związek Gmin. 
 
 Zapytanie Nr 3: „Czy zobowiązanie przekazywania odebranych odpadów do ZUOK Rudno oznacza 
również przekazywanie ich do posiadanych stacji przeładunkowych ( jest tożsame).” 
 



Odpowiedź Nr 3: 
 
Zgodnie z pkt 3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od 
właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: RIPOK) położonej na 
terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w 
Ostródzie – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o. z siedzibą 
w Rudnie ( 14-100 Ostróda, Rudno 17). Zapisy SIWZ oraz projekt umowy nie przewidują 
przekazywania odpadów do stacji przeładunkowych. 
 
 Zapytanie Nr 4: „Czy selektywnie zebrane odpady będzie można przekazać do posiadanych stacji 
przeładunkowych.” 
 
Odpowiedź Nr 4: 
 
Zgodnie z pkt 3. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
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