
Wyjaśnienia do SWZ nr 1 

Dotyczy: zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Pyzdry  

 

Pytanie 1  

W rozdziale III OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił, że „Przedmiotem zamówienia 

jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych dostarczonych 

przez podmiot odbierający odpady, wyłoniony w drodze odrębnego przetargu, z terenu 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w okresie od 01.01.2022 do 31.01.2022 r.  

W związku z zatwierdzeniem SWZ w dniu 08.11.2022 r. Wykonawca domyśla się, że wkradł się błąd 

pisarski, a postepowanie dotyczy okresu 01.01.2023 do 31.01.2023 r., tak jak to zapisano w rozdziale 

IV TERMIN WYONANIA ZAMÓWIENIA tj. 01.01.2023-31.12.2023.  

Prosimy o potwierdzenie.  

Odp. 

Tak, wkradł się błąd pisarski. Omyłka została poprawiona. 

 

Pytanie 2  

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy 
Pyzdry.  

Zakres zamówienia obejmuje następujące odpady:  

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury  

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych  

- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe  

- 15 01 07 opakowania za szkła  

- 16 01 03 zużyte opony  

- 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  

- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji  

- 20 03 01 niesegregowane zmieszane odpady komunalne  

- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe  

- 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.  



• W rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt 2 SWZ Zamawiający postawił warunek, że 
Wykonawca musi posiadać status instalacji komunalnej spełniającej wymagania określone ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku i innych obowiązujących przepisów prawa.  

•  W rozdziale VII PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE w pkt 7a Zamawiający określił warunki 
dot. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności tj:  

- posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów, wydanego przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648)  

- instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnej zgodnie z Ustawą z 
dnia 28 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm).  

• W rozdziale XIV OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający ustalił jako jedno z kryteriów „odległość instalacji 
komunalnej od granicy obszaru gminy Pyzdry”  

 

Prosimy o zmianę zapisów SWZ poprzez:  

1. Podział postępowania przetargowego na części zamówienia.  

Odp. 

Zamawiający nie przewiduje podziału postępowania na części. 

2. Zmodyfikowanie wymogu zapisanego w rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt 2 SWZ 

i wprowadzenie nowego zapisu, że Wykonawca musi posiadać zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów spełniające wymagania określone ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku i 

innych obowiązujących przepisów prawa. 

Odp. 

W zawiązku z brakiem podziału zamówienia na części, nie jest możliwa taka modyfikacja. Ponieważ 

zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach, Zamawiający jest zobowiązany przekazać odpady do 

instalacji komunalnej odpady niesegregowane, a te stanowią większość odpadów określonych jako 

przedmiot zamówienia. 

3. Zmodyfikowanie wymogu zapisanego w rozdziale VII PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE w pkt 

7a i wprowadzenie nowego zapisu określającego warunki dot. uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności poprzez pozostawienie tylko pierwszej części wymogu tj:  

- posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, 

wydanego przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648) 

Odp. 

W zawiązku z brakiem podziału zamówienia na części, nie jest możliwa taka modyfikacja. Ponieważ 

zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach, Zamawiający jest zobowiązany przekazać odpady do 



instalacji komunalnej odpady niesegregowane, a te stanowią większość odpadów określonych jako 

przedmiot zamówienia. 

 

4. Zmodyfikowanie kryterium zapisanego w rozdziale XIV OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z 

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT poprzez wprowadzenie zapisu 

„odległość instalacji odzysku od granicy obszaru gminy Pyzdry”  

Odp. 

W zawiązku z brakiem podziału zamówienia na części, nie jest możliwa taka modyfikacja. Ponieważ 

zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach, Zamawiający jest zobowiązany przekazać odpady do 

instalacji komunalnej odpady niesegregowane, a te stanowią większość odpadów określonych jako 

przedmiot zamówienia. 

 


