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Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda 
  

 

 

Dot. postępowań: SOA.271.7.2016, SOA.271.8.2016, SOA.271.9.2016, 
SOA.271.10.2016, SOA.271.11.2016, SOA.271.12.2016 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (dalej: Pzp)w odpowiedzi na zapytania w 
przedmiocie wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniach o udzielenie zamówień na 
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  z terenu 
Sektora I, II, III, IV, V, VI położonego na terenie Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, 
transport odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie do właściwej 
instalacji oraz świadczenie innych usług." prowadzonych w trybie przetargu 
nieograniczonego, wyjaśniam, co następuje: 

Pytanie Nr 1: 

W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia  w punkcie VII 
Monitoring pojazdów, Zamawiający w punkcie 1 podpunkt 2 żąda aby do 
rejestratora były podłączone 3 kamery, które należy umieścić z przodu, boku i przy 
zsypie w celu kontroli prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku 
pojazdów typu HDS i bramowiec dopuszcza się montaż 2 kamer.  

Proszę określić co Zamawiający rozumie przez pojęcie bok strony ( lewy czy  prawy 
bok) kamera ma być zamontowana? 

Proszę o odpowiedz na pytanie, gdzie wykonawca ma zamontować dwie kamery w 
przypadku pojazdów typu HDS i bramowiec oraz ile kamer i gdzie mają być 
zamontowane kamery w pojeździe typu hakowiec, ponieważ Zamawiający  wymaga 
zamontowania kamer na wszystkich pojazdach. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Kamera ma być zamontowana na prawym boku pojazdu. 

 



 

Kamery mają być zamontowane w następujący sposób: 1kamera na przodzie 
kabiny, 1 kamera na tyle kabiny. W każdym przypadku zamontowane kamery mają 
zapewnić osiągnięcie celu, dla którego Zamawiający żąda ich zamontowania. 

Pytanie Nr 2: 

Zamawiający punkcie VII OPZ punkt  1 podpunkt 3 wymaga aby system 
monitoringu  posiadał parametry techniczne umożliwiające rejestrację zdarzeń w 
dobrej rozdzielczości. 

Proszę o odpowiedz jakie minimalne parametry rozdzielczości powinien posiadał 
system monitoringu pojazdu, tak aby umożliwiał rejestracje zdarzeń w dobrej 
rozdzielczości. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Parametry mają umożliwić przeciętnemu użytkownikowi odczyt i prawidłowe 
rozpoznanie poszczególnych frakcji odpadów odbieranych od właścicieli 
nieruchomości. 

Pytanie Nr 3: 

Zamawiający punkcie VII OPZ punkt  2 żąda aby System  spełniał również 
poniższe warunki: 

1) bieżący zapis materiału video (w postaci filmów) przekazywanego z kamer za 
pośrednictwem sieci GSM na serwerze umieszczonym w siedzibie Zamawiającego. 

2) dodatkową archiwizację danych (np. poprzez sieć Wi-Fi) na serwerze 
umieszczonym w siedzibie Wykonawcy.   

Proszę sprecyzować jak długo ( jaki okres czasu) muszą być archiwizowane dane o 
trasie i materiał Video w rejestratorze  umieszczonym w pojeżdzie. 

Proszę podać dokładne parametry obrazu video (rozdzielczość i kl/s) jaki ma być 
zapisywany na serwerze Wykonawcy oraz czas jego archiwizacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Rejestrator będzie służył jako przekaźnik danych. Archiwizowanie danych będzie w 
siedzibie i na serwerze umieszczonym u Zamawiającego. Zamawiający zdecyduje 
jak długo będzie te dane archiwizował. Natomiast archiwizacja danych w siedzibie 
Wykonawcy i na serwerze Wykonawcy winna obejmować okres objęty umową. 
Zagadnienie rozdzielczości zostało omówione w odpowiedzi na pytanie nr 2.  

 



Pytanie Nr 4: 

W tabeli numer IV do OPZ Zamawiający wymaga aby wiązanie worków było na 
taśmę ściągającą. 

Proszę o odpowiedz czy Zamawiający dopuści wiązanie worków w inny sposób np. 
uszy, taśma boczna itp.) 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na ww. pytania oraz ewentualną zmianę 
SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wiązanie worków w inny sposób. 

Pytanie Nr 5: 
 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów o konieczności posiadania wpisu do rejestru 

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ wg naszej wiedzy 

obowiązujące przepisy nie wymagają tego od podmiotu transportującego ww. 

odpady. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający przewidział w projekcie umowy na odbiór i transport odpadów 
obowiązek posiadania przez Wykonawcę wpisu do rejestru zbierających zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Zamawiający przypomina, iż obowiązkiem Wykonawcy, który realizuje umowę na 
odbiór i transport odpadów jest postępowanie zgodnie z hierarchią odpadów 
ustaloną w ustawie o odpadach. 

Zasady prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru 
przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w dalszym ciągu wskazane są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1155 z późn. zm.).  Zasady wpisu, zmiany wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru 
przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
nadal są regulowane przez "starą ustawę" z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, mimo że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje 
"nowa ustawa" z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688). 

 



Wpisu do przedmiotowego rejestru dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy, 
przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania sprzętu, zbierania 
zużytego sprzętu, przetwarzania, recyklingu, innych niż recykling procesów 
odzysku, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
autoryzowanych przedstawicieli. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „prowadzenie 
zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.” 

Wedle art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach przez zbieranie odpadów - rozumie się 
„gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w 
tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i 
niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym 
mowa w pkt 5 lit. b.” 

Natomiast magazynowanie odpadów (pkt 5 w/w przepisu) to „czasowe 
przechowywanie odpadów obejmujące: 

1. wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,  

2. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,  

3. magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów”  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określa 
wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości w zakresie m.in. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i 
wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że jeżeli na terenie bazy nie będzie 
prowadzone zbieranie odpadów, rozumiane jako gromadzenie ich przed 
transportem do miejsc przetwarzania tych odpadów, to prowadzący bazę nie 
musi dysponować zezwoleniem na zbieranie. 
Innymi słowy, zezwolenia nie musi posiadać tylko taki podmiot, który w żaden 
sposób nie przetrzymuje odpadów na terenie bazy – nie tylko w specjalnie 
przeznaczonych do tego celu budynkach, ale również w pojemnikach, kontenerach, 
pojazdach znajdujących się „na zewnątrz”, czy też w luźnej postaci. Dotyczy to 
więc podmiotów, które zaraz po odebraniu odpadów przewożą je do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania. 

Jeżeli na terenie bazy przetrzymywane będą odpady, choćby tymczasowo 
(np. w celu zebrania większej ich ilości i dopiero potem przetransportowania 
ich dalej), to działanie takie kwalifikuje się jako tymczasowe 
magazynowanie, gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 
przetwarzania, co z kolei jest zbieraniem odpadów i wymaga uzyskania 



zezwolenia, chyba że prowadzący bazę w danej sytuacji będzie zwolniony z 
uzyskania z tego zezwolenia na podstawie art. 45 ustawy o odpadach. 

 

Pytanie Nr 6: 
 

Czy w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w którejś z 

gmin polegającej na zmianie systemu odbioru odpadów segregowanych z 

gniazdowego na workowy, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie 

zobligowany do odbioru ww. odpadów w systemie workowym? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający nie przewiduje zmian systemu odbioru odpadów selektywnie 

zbieranych w poszczególnych gminach. 

 

Pytanie Nr 7: 

 

W paragrafie 11 wzoru umowy ppkt. 8 jest zapisane: Wykonawca w okresie realizacji 

Umowy obowiązany jest dążyć do ograniczenia odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.: w 

2017r. – 45%, w 2018 r. – 40% i w 2019 r. – 40% zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomu ograniczania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 

poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. U. 2012r. Poz. 676). 

W jaki sposób wykonawca ma dążyć do ograniczenia odpadów ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania skoro zgodnie z  OPZ pkt I ppkt 4. 

2 oraz ppkt 5.2 wykonawca ma obowiązek odebrać każdą ilość tego odpadu od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ilość zgodną z deklaracją w 

przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Czy skoro Wykonawca nie 

ma wpływu na zmniejszenie ilości generowanych odpadów przez właścicieli 

nieruchomości, obowiązek  dążenia do ograniczenia odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania nie powinien leżeć po stronie Regionalnej Instalacji  – 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o. z siedzibą 

w Rudnie (14-100 Ostróda, Rudno 17) przy wykorzystaniu odpowiednich 

technologii zagospodarowania odpadów? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 



Wykonawca w okresie realizacji Umowy obowiązany jest dążyć do ograniczenia odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku  w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995r.: w 2017r. – 45%, w 2018 r. – 40% i w 2019 r. – 40% 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomu 

ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. U. 2012r. 

Poz. 676). 

W powyższym zapisie nie chodzi o zmniejszenie ilości generowanych odpadów 
przez właścicieli nieruchomości, a o zmniejszenie ilości przekazywanych do 
składowania. Aby odpad mógł być zagospodarowany w RIPOK w inny sposób 
aniżeli składowanie (np. kompostowanie) musi być odpadem odpowiedniej jakości. 
Powyższe zapewni nie mieszanie ze sobą poszczególnych frakcji odpadów jak 
również zgłaszanie Zamawiającemu niewywiązywania się właścicieli nieruchomości 
z zadeklarowanego segregowania odpadów.  
 

Pytanie Nr 8: 
 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów ulegających biodegradacji oraz 

popiołu. W jaki sposób wyżej wymienione odpady gromadzone będą przez 

właścicieli nieruchomości, skoro Wykonawca nie jest zobligowany do podstawienia 

pojemników, ani do dostarczania worków? W jaki sposób Wykonawca ma je 

odebrać od właścicieli nieruchomości? Czy właściciel nieruchomości powinien 

wyposażyć nieruchomość we własnym zakresie w  pojemniki lub worki na ww. 

odpady? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość we własnym zakresie 

w  pojemniki lub worki na ww. odpady. 

 

Pytanie Nr 9: 
 

Wykonawca jest zobligowany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio 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), a 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. 

Kto jest odpowiedzialny - Wykonawca czy Zamawiający za ponoszenie opłaty za 

zagospodarowanie odpadów tj. odpady wielkogabarytowe, popiół, ZSEiE, odpady 

budowlane, leki, zużyte opony? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający ponosi opłatę za odpady dostarczane do RIPOK Rudno. 

 

Pytanie Nr 10: 
 

Wg naszej wiedzy odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie 

wielorodzinnej 2 razy w roku jest zbyt rzadką częstotliwością. Wnioskujemy o 

zwiększenie  częstotliwości odbioru ww. odpadów do przynajmniej 1 raz w 

miesiącu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian. 

 

Pytanie Nr 11: 
 

Wg naszej wiedzy odbiór papieru i tektury w zabudowie wielorodzinnej 1 raz w 

miesiącu jest zbyt rzadką częstotliwością. Wnioskujemy o zwiększenie  

częstotliwości odbioru ww. odpadów do przynajmniej 1 raz w tygodniu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian. 

 

Pytanie Nr 12: 
 

W OPZ pkt III ppkt 4. 2) Zamawiający pisze: 

„Gdy odbiór odpadów komunalnych przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca 

w Harmonogramie uwzględni dla: 

- zabudowy jednorodzinnej: odbiór odpadów do dwóch dni poprzedzających dzień 

ustawowo wolny od pracy lub do dwóch dni następujących po dniu ustawowo wolnym od pracy.” 

Czy Zamawiający zezwala na odbiór odpadów w najbliższą sobotę jeśli okres od 

święta do soboty przekracza dwa dni? Pozwoli to na optymalne wykorzystanie 



zasobów Wykonawcy co w efekcie wpłynie na obniżenie kosztów realizacji usługi. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian. 

 

Pytanie Nr 13: 
 

W jaki sposób Zamawiający planuje kontrolowanie przeprowadzenia przez 

Wykonawcę mycia i dezynfekcji pojemników 1 raz na 6 miesięcy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zgodnie z przepisami prawa. 

Pytanie Nr 14: 
 

W paragrafie IV pkt. 9 OPZ Zamawiający wymaga podstawienie pojemników do 

segregacji do 22 grudnia 2016 "z zastrzeżeniem, iż  w przypadku zawarcia Umowy w 

terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie – zostanie on 

przesunięty na odpowiedni okres."  Ile czasu przewidział na to Zamawiający tak, żeby 

inni Wykonawcy niż obecni mieli możliwość wzięcia udziału w postępowaniach 

przetargowych. Czy Zamawiający zgodzi się iż, okres potrzebny na dostarczenie 

pojemników i worków to przynajmniej 4 tygodnie? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający podkreśla, że w przypadku zawarcia Umowy w terminie 

uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie – zostanie on 

przesunięty na odpowiedni okres.  

Pytanie Nr 15: 
 

W paragrafie V pkt. 5 OPZ Zamawiający pisze: "Wykonawcę obowiązuje bezwzględny 

zakaz używania prasy zgniotu przy odbiorze poszczególnych frakcji odpadów." Co 

Zamawiający ma na myśli? Odbiór wszystkich odpadów powinien odbywać się przy 

pomocy pojazdów bezpyłowych typu śmieciarka, które posiadają prasę do 

zagęszczenia objętości odpadów. W jaki inny sposób odpady miałyby być 

odebrane? 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

W pkt. 5 ppkt 3 OPZ Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania ze 

sobą poszczególnych frakcji odpadów. Natomiast w pkt. 5 ppkt 4 OPZ 

dopuszcza się odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie w workach: 

papier, plastik i szkło w ramach jednej jednostki transportowej w jednym dniu 

natomiast w innym dniu bioodpady. W momencie użycia prasy zgniotu istnieje 

ryzyko pękania worków w konsekwencji mieszania ze sobą poszczególnych 

frakcji odpadów.  

 

Pytanie Nr 16: 
 

Czy Wykonawca ma prawo dostarczania odpadów do stacji przeładunkowych czy 

powinien je dostarczać bezpośrednio do RIPOK w Rudnie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

      Wykonawca ma prawo dostarczania do stacji przeładunkowych niesegregowane 
odpady komunalne (zmieszane) o kodzie 200301. 

 

 

 


