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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                

z terenu Gminy Czernice Borowe”. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe, jako zamawiający, 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.), w odpowiedzi na wniosek wykonawcy      

o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:  
 

Pytanie 1. 

W punkcie IV(opis przedmiotu zamówienia) przewiduje się miedzy innymi odbiór                           

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK. Podano ilość odebranych odpadów 

komunalnych w okresie I-X. 2015r. wyszczególniając ilość odpadów zmieszanych, zebranych 

selektywnie i z cmentarzy. Prosimy o udzielenie informacji: 

- od kiedy funkcjonuje PSZOK, 

- ilości odpadów dostarczonych do PSZOK według rejestrów z podziałem na rodzaje odpadów, 

- czy osoba obsługująca PSZOK jest pracownikiem wykonawcy, czy jak dotychczas 

zamawiającego, 

- czy teren PSZOK jest oświetlony i w przypadku gdyby osoba obsługująca była pracownikiem 

wykonawcy udostępnione będzie jakiekolwiek pomieszczenie do przebywania (np. budka), 

Odpowiedź: 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czernicach Borowych funkcjonuje od 

01 września 2014r.; 

- z PSZOK odbierane są następujące ilości odpadów w podziale na rodzaje odpadów w okresie 

I- X 2015r: 
L.p. Kod i rodzaj odebranych odpadów Masa odebranych odpadów 

 

1. 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

0,84 Mg 

2. 17 01 01 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z remontów i rozbiórek 

7,40 Mg 

3. 20 03 07 

Odpady wielkogabarytowe 

6,40 Mg 

4. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

4,96 Mg 

5. 16 01 03 

Zużyte opony 

1,98 Mg 

- osoba obsługująca PSZOK jest pracownikiem zamawiającego; 

- teren PSZOK jest oświetlony, a osoba obsługująca jest pracownikiem zamawiającego. 

 

Pytanie 2. 



W punkcie IV (opis przedmiotu zamówienia) przewiduje się odbiór odpadów z 4 cmentarzy. 

Podano ilość odebranych odpadów z cmentarzy w okresie od I- X. 2015r.- 27,42 Mg. 

Przewiduje się wyposażenie 4 cmentarzy w pojemniki typu KP7 (podana ilość wskazuje, iż 

miesięcznie średnio z cmentarza odbierano 0,68 MG/cmentarz, tzn. nie było napełnionego 

nawet jednego kontenera). Czy jest to rzeczywista ilość odpadów z cmentarzy, czy przewiduje 

się wyłącznie odbiór odpadów z podstawionych kontenerów, czy również z ewentualnych 

miejsc ich gromadzenia przy cmentarzach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ilość 27,42 Mg odpadów odebranych z cmentarzy jest rzeczywistą 

ilością odebraną w okresie od I- X 2015r., ponieważ odpady z cmentarzy są odbierane 

cyklicznie, ponadto przewiduje się odbiór odpadów z podstawionych kontenerów oraz z tzw. 

,,boksu” znajdującego się przy cmentarzu w Pawłowie Kościelnym, gdzie wykonawca 

podstawia kontener, a załadunek odbywa się ze strony Zamawiającego. 

Pytanie 3. 

W punkcie IV (opis przedmiotu zamówienia) wykonawca ma odbierać odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości w każdej ilości: 

- czy wykonawca zobowiązany będzie wyłącznie do odbioru odpadów z wykazanych w opisie 

pojemników i oznaczonych worków do selektywnej zbiórki, czy również do odbioru odpadów 

z nieoznaczonych workach ustawionych  obok w dniu ,,wystawki” niejednokrotnie  w znacznej 

ilości, 

-  w związku z przewidywanym wynagrodzeniem ryczałtowym określonym na podstawie 

wykazanej ilości odebranych odpadów w okresie od I-X 2015r. czy zamawiający uwzględnia 

nieograniczony wzrost ilości odbieranych odpadów od oszacowanego w okresie I-X 2015r czy 

założył odchylenia? 

Odpowiedź: 

- odbiór odpadów następował będzie z wykazanych w opisie pojemników i oznaczonych 

worków do selektywnej zbiórki oraz z nieoznaczonych worków ustawionych obok w dniu 

,,wystawki” nieokreślonych ilościach. 

- uwzględnia się nieograniczony wzrost ilości odbieranych odpadów od oszacowanego w 

okresie I-X 2015r. Wykonawca odbiera wszystkie odpady komunalne. 

Pytanie 4. 

Opis przedmiotu zamówienia przewiduje odbiór frakcji suchej jako: 

a) papier… 

b) metal … 

c) tworzywa sztuczne … 

d) szkło  … 

e) opakowania wielomateriałowe … 

Czy wykonawca zobowiązany jest przewidzieć worki kolorystyczne inne dla każdego rodzaju 

odpadów  czy będzie to odpad 15 01 06? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia worków  jednego 

typu w jednym kolorze na frakcję suchą z przeznaczeniem na wszystkie w/w odpady 

komunalne. 

 

                                                                                                     WÓJT 

                                                                             /-/ mgr inż. Wojciech Brzeziński 


