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Dąbrowa, dn. 29 września 2022 r. 

OR.271.10.2022 

      

 

  

Do wiadomości 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2023 r.”. 

 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej 

dalej PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

PYTANIE 1 - W Rozdziale XVIII SWZ Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający wskazuje jako drugie, pozacenowe kryterium oceny 

ofert: Termin płatności faktur, przy czym najwyższą punktację (waga kryterium aż 40%) otrzyma 

oferta, w której wykonawca wskaże 60 dni. W opisie wzoru do wyliczenia punktacji Zamawiający 

wskazuje, iż symbol T (brak takiego symbolu we wzorze) oznacza liczbę punktów otrzymanych w 

kryterium długości okresu gwarancji. Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazane wyjaśnienie jest 

omyłką pisarską.  

 

Odp.: Nastąpiła omyłka pisarska – we wzorze powinien być symbol „T” 

 

 Przede wszystkim jednak pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z Art. 8. 2. Ustawy z dnia 8 

marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 

2022r., poz. 893) termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od 

dostarczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie 

usługi i tylko dla dłużnika, którym jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, termin  

ten może wynosić 60 dni. Uwzględniając powyższy zapis prawa, wykonawca nie może 

dobrowolnie kształtować terminu zapłaty faktury w przedmiotowym postępowaniu dłuższego niż 

30 dniu. Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert na zgodną z obowiązującym w tym zakresie 

ustawodawstwem.  

 

Odp.: Zamawiający wprowadza zmiany do zapisów w SWZ, gdzie rozdz. XVIII ust. 2 pkt. 2) 

otrzymuje brzmienie: 
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2) W zakresie kryterium termin płatności (T) - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni - 

oferta, w której zaproponowany termin płatności, wyrażony w dniach liczonych od daty 

otrzymania faktury, będzie wynosił 30 dni otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostałe 

proporcjonalnie mniej, wg wzoru: 

zaproponowana termin płatności oferty badanej  

T = ______________________________________________________________________  x 100 x 40% 

Termin płatności 30 dni 

T - liczba otrzymanych punktów w kryterium długość okresu gwarancji 

40%  - waga kryterium 

100  - stały wskaźnik 

 

 

PYTANIE 2 - W §4, ust. A2) projektowanych postanowień umowy, dotyczącym odbioru odpadów 

segregowanych opakowaniowych (papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 

szkło) Zamawiający zastrzega, iż:  

 Wykonawca zobowiązany jest odebrać daną frakcję odpadów w dowolnym worku 

plastikowym, wystawionym przez właściciela nieruchomości w dniu zbiórki odpadów 

selektywnych jak i z odpowiednio oznaczonego pojemnika udostępnionego przez właściciela 

nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru frakcji odpadów typu papier, 

jeżeli te zostały przygotowane do odbioru w formie trwałej np. paczki itp., a nie w worku.  

 Ze wskazanego opisu wynika, iż aktualnie mieszkaniec może wystawić odpady 

opakowaniowe w dowolnym worku, nie przejrzystym czyli pozwalającym ocenić prawidłowość 

segregacji, obojętnie jakiej pojemności, tj. może to być tak reklamówka, jak i worek big-bag                   

i przede wszystkim nie oznakowanym z jaki rodzaj odpadów zawiera. Tak określony przedmiot 

zamówienia może spowodować, że trudno będzie zaplanować właściwy pojazd do odbioru 

odpadów i jednocześnie praktycznie niemożliwym stanie się ocena prawidłowej segregacji 

odpadów a także zapobieganie mieszaniu odpadów przy odbiorze (każda frakcja musi być 

odbierana oddzielnie, a aktualnie realizowane to było dla zoptymalizowania kosztów w tym samym 

terminie, dwukomorowym pojazdem śmieciarką. 

 Podobnie w przypadku pojemników będących własnością  właściciela nieruchomości, brak 

informacji iż odbiór realizowany ma być wyłącznie z pojemników przystosowanych do odbioru 

pojazdem specjalistycznym – śmieciarką. Na rynku funkcjonuje duża ilość pojemników na odpady, 

nie dostosowanych jak wskazano wyżej i zawieszenie pojemnika na widłach pojazdu celem jego 

opróżnienia powoduje, iż pojemnik zostaje połamany lub wręcz wpada do pojazdu bez możliwości 

jego odzyskania. Kto w takich przypadkach będzie odpowiadał za zniszczenie pojemnika? 

 Dla umożliwienia przygotowania rzetelnej oferty prosimy o wyjaśnienie, czy 

zamawiający nie uznaje za zasadne doprecyzowanie wymagań dotyczących urządzeń do 

gromadzenia odpadów w zakresie co najmniej: 

- odpady selektywne jak wyżej odbierane mają być z worków plastikowych, przejrzystych, o 

pojemności: w przypadku tworzyw sztucznych 60 – 240l, w przypadku szkła i papieru 60 – 

120l, kartonu w postaci paczek do 20kg, w kolorze zgodnym z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, tj.: 

- papier - niebieski, 

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - żółty,  

- szkło – zielony 

I opisanym odpowiednim rodzajem odpadów. 

 



 

 

 

 

 

 

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10 
http://www.gminadabrowa.pl,  e-mail: ug@gminadabrowa.pl 

NIP: 991-04-58-640,  REGON 531 413 047 
 

G m i n a 

D Ą B R O W A 

 W przypadku pojemników prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający nie uznaje za 

zasadne doprecyzowanie, iż odbiór ma być realizowany wyłącznie z pojemników 

przystosowanych do opróżniania przez pojazd specjalistyczny – śmieciarkę, tj. spełniający 

stosowne normy DIN. 

Odp.: Pytanie nie wymaga odpowiedzi w związku ze zmianami w SWZ oraz postanowieniach 

umownych.  

 

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów w SWZ oraz projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 

Zmiany do SWZ 

Zmiana nr 1 

Rozdział IV ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki plastikowe, kontenery i worki big-bag – 

realizowane w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie jako C1”  

Pierwotna treść: „2) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki big-bag realizowane 

w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie jako C1.” 

 

Zmiana nr 2 

Rozdział IV ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki 

plastikowe, kontenery, worki big-bag winno się odbywać zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz 

przepisami prawa miejscowego.” 

Pierwotna treść: „4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wyposażenie nieruchomości                         

w pojemniki, kontenery, worki big-bag winno się odbywać zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz 

przepisami prawa miejscowego.” 

 

Zmiana nr 3 

W rozdziale IV ust. 5  dodaje się pkt 10 o treści: 

„10) liczba worków na  selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe):  

a) do gromadzenia frakcji odpadów: papier, opakowania wielomateriałowe o pojemności 120 

litrów – około 3000 / miesiąc,  

b) do gromadzenia frakcji odpadów: szkło o pojemności 60 litrów – około 4000/ miesiąc,  

c) do gromadzenia frakcji odpadów: tworzywa sztuczne, metal o pojemności 120 litrów – około 

4000 / miesiąc. 
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Zmiany do projektowanych postanowień umowy 

Zmiana 1 

§ 4 ust. 1 pkt a2) otrzymuje brzmienie: 

„ Wykonawca zobowiązany jest odebrać daną frakcję w workach plastikowych. Po wykonaniu 

odbioru odpadów Wykonawca dostarczy taką samą ilość worków plastikowych na daną frakcję, którą 

odebrał – dotyczy to również worków bez nadruku Wykonawcy, a wystawionych przez właściciela 

nieruchomości. Worki plastikowe - bez nadruku Wykonawcy, muszą być identyfikowalne ze względu 

na rodzaj zgromadzonej frakcji tj.: przejrzyste lub opatrzonym napisem „papier”, „tworzywa”, 

„szkło”, plastikowym (o pojemności: frakcja papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe – worki o pojemności 60l – 240l; frakcja szkło 60-120l).  

Wykonawca realizuje również odbiór odpadów selektywnych z odpowiednio oznaczonego 

pojemnika dwukołowego (maksymalna pojemność 240l) udostępnionego przez właściciela 

nieruchomości, który spełnia normę PN-EN 840.  

Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru frakcji odpadów typu papier, jeżeli te zostały 

przygotowane do odbioru w formie trwałej np. paczki itp., a nie w worku do wagi maksymalnej 20 

kg.” 

Pierwotna treść: „Wykonawca zobowiązany jest odebrać daną frakcję odpadów w dowolnym worku 

plastikowym, wystawionym przez właściciela nieruchomości w dniu zbiórki odpadów selektywnych jak 

i z odpowiednio oznaczonego pojemnika udostępnionego przez właściciela nieruchomości. 

Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru frakcji odpadów typu papier, jeżeli te zostały 

przygotowane do odbioru w formie trwałej np. paczki itp., a nie w worku.” 

 

Zmiana 2 

§ 4 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki plastikowe, kontenery i worki big-bag, celem 

realizacji umowy pokrywa Wykonawca.” 

Pierwotna treść: „b) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki big-bag, celem 

realizacji umowy pokrywa Wykonawca.” 

 

Zmiana 3 

§ 4 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Po podpisaniu umowy zgłaszane przez Zamawiającego zapotrzebowanie na wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki, worki plastikowe (dotyczy m.in. właścicieli nieruchomości, którzy 

składają pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 

kontenery i worki big-bag, będzie realizowane przez Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od 

zgłoszenia   w formie pisemnej lub mailowej.” 

Pierwotna treść: 

„ b) Po podpisaniu umowy zgłaszane przez Zamawiającego zapotrzebowanie na wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki big-bag, będzie realizowane przez Wykonawcę             

w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia w formie pisemnej.” 

 

 

PYTANIE 3 - Przedmiotem zamówienia jest m.in. odbiór i zagospodarowanie kilkunastu rodzajów 

odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów. W żadnym jednak miejscy SWZ nie znajdujemy 

wskazania w jakich pojemnikach / kontenerach gromadzone są poszczególne rodzaje odpadów, co ma 

zasadniczy wpływ na kalkulację ceny odbioru 1 Mg. Prosimy o wskazanie w jakich pojemnikach/ 

kontenerach gromadzone są odpady na PSZOK. 
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Odp.: Na terenie PSZOK odpady gromadzone będą w następujących kontenerach / 

pojemnikach / obiektach: 

− szkło – kontener 7 m3 (hakowiec); 

− tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - kontener 7 m3 

(hakowiec); 

− papier - kontener 7 m3 (hakowiec); 

− bioodpady - kontener 12 m3 (hakowiec) + zapasowy kontener 4 m3 (bramowiec); 

− meble i inne odpady wielkogabarytowe - kontener 34 m3 (hakowiec) oraz kontener 18 

m3 (hakowiec); 

− zużyte opony – kontener 7 m3 (hakowiec); 

− odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko kod odpadu 17 01 01) - kontener 4 m3 

(bramowiec); 

− odpady budowlane i rozbiórkowe -  kontener 12 m3 (hakowiec) + zapasowy kontener 4 

m3 (bramowiec) 

− pozostałe odpady – pojemniki 30l- 240l oraz odbiór z wiat / pawilonów magazynowych. 

 

 

 

Ponadto, w związku z zaistniałą omyłką pisarską, Zamawiający wprowadza modyfikację 

zapisów w SWZ, które otrzymują brzmienie: 

 

1. Strona tytułowa część informacyjna:  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

2. Rozdz. III: 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (zwanej dalej także „PZP”). 

 

 

 

 

W Ó J T 
 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
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