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Głuszyca, 13 grudnia 2022 r. 

Gmina Głuszyca 

ul. Parkowa 9 

58-340 Głuszyca 

 

Nr sprawy: NIBITZKiZP.271.3.27.2022 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023” 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z 2022 r., poz. 1710 t.j.) Zamawiający udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie 1. 

W pkt XV p/pkt 3 Zamawiający opisuje warunki udziału w postępowaniu, w zakresie 

wykonywanych usług „co najmniej jednej usługi na odbiór odpadów komunalnych na rzecz 

właścicieli nieruchomości lub gmin, trwającej co najmniej 8 miesięcy…”. W związku z tym, 

że przedmiotem niniejszego postępowania jest odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z gminy czy wykaz wykonanych usług nie powinien dotyczyć odbioru i 

zagospodarowania odpadów? 

Czy w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy dysponować poświadczeniem 

usług świadczonych na rzecz gminy? Czy jest jakaś minimalna wartość takich usług bądź 

minimalny tonaż odpadów, które należałoby odebrać i zagospodarować? Brak wskazania 

konkretnego warunku może spowodować otrzymanie zlecenia przez przedsiębiorcę nie 

posiadającego doświadczenia w obsłudze gmin, np. przez podmiot obsługujący jedynie np. 1 

sklep spożywczy. 

Odpowiedź 1. 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. W przypadku świadczenia usługi na rzecz Gminy Głuszyca 

Wykonawca nie jest zobligowany przedkładać dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

 

Pytanie 2. 

W pkt XXIX SWZ p.pkt 1 Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie Wykonawcy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym, natomiast zgodnie z art. 6f pkt 3 u.c.p.g. „Podstawę ustalenia 

wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi 

stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.” Wnosimy o zmianę zapis SWZ  

i dostosowanie jej do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ. 

 

Pytanie 3. 

W pkt XXIX SWZ p/pkt 7 „… ilość odpadów komunalnych przewidywanych do zebrania z 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój…”, prosimy o poprawę zapisu, 



2 
 

gdyż przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Głuszyca. 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.  

 

Pytanie 4. 

Prosimy o wskazanie minimalnej ilości pojemników na zmieszane odpady komunalne jakimi 

musi dysponować Wykonawca aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. 

Odpowiedź 4. 

Minimalną ilość pojemników określa wykonawca na podstawie wykazów nieruchomości, 

które załączono, ilości mieszkańców, szacunkowego rocznego tonażu odpadów 

odbieranych z terenu gminy. Dane te podano właśnie po to. 

 

Pytanie 5. 

W OPZ oraz formularzu ofertowym Zamawiajacy wskazuje szacunkowe ilości odpadów 

przewidzianych do odbioru  w trakcie trwania zamówienia bez podziału na odpady, które są 

odbierane bezpośrednio o właścicieli nieruchomości, a które są zebrane z PSZOK. Prosimy  

o jednoznaczne wskazanie prognozowanych ilości odpadów zbieranych na PSZOK.  

Odpowiedź 5. 

Razem szacunkowa ilość odpadów odebranych w 2023 r. to około 2 800 – 2 900 Mg, w tym 

około 170 – 180 Mg odebranych z PSZOK. 

 

Pytanie 6. 

Zamawiający wskazuje odbiór bioodpadów tylko w miesiącach kwiecień-listopad, czy w 

pozostałych miesiącach odpady biodegradowalne nie będą odbierane bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości? 

Odpowiedź 6. 

Odbiór bioodpadów w miesiącach kwiecień-listopad dotyczy akcji odbioru odpadów 

zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Bioodpady należy odbierać przez cały rok od 

właścicieli, z PSZOK i z gniazd selektywnych. 

 

Pytanie 7. 

Zamawiający wymaga zorganizowania dwóch zbiórek odpadów wielkogabarytowych w 

miesiącach kwiecień i październik, czy Zamawiający dopuszcza zmianę miesięcy 

przeprowadzenia zbiórki, z zastrzeżeniem, że jedna zbiórka odbędzie się w sezonie wiosennym, 

a druga w sezonie jesiennym? 

Odpowiedź 7. 

Zamawiający może uzgodnić inny termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych z 

Wykonawcą pod warunkiem, że będzie to w sezonie wiosennym i jesiennym 

(porządkowym). 
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Pytanie 8. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady 

zmieszane w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usług. Pojemniki mają być 

wyposażone w czujniki RFID. Jaki jest termin wyposażenia pojemniki w czujniki RFID? 

Odpowiedź 8. 

Pojemniki mając być wyposażone w czujniki RFID do 30 dni od rozpoczęcia usługi przez 

Wykonawcę.  

 

Pytanie 9. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 6 p/pkt 5, 6 Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów zebranych w sposób selektywny w Punkcie do Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK – aby nie dopuścić do przepełnienia 

się pojemników, minimum raz w miesiącu każdą frakcję oraz po telefonicznym lub pisemnym 

zgłoszeniu otrzymanym od Zamawiającego w terminie 2 dni od zgłoszenia. Wnosimy o 

wykreślenie zapisu, że odpady z PSZOK mają być wywożone min. 1 x m-c, 

pojemniki/kontenery z niektórymi odpadami nie zapełniają się tak szybko, więc 

nieuzasadnionym jest odbieranie niezapełnionych pojemników i kontenerów. Optymalną jest 

zmiana „na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie Zamawiającego”. 

Odpowiedź 9. 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 10. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie pkt 6 p/pkt 7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

z cmentarza komunalnego. Częstotliwość odbioru odpadów z cmentarza komunalnego – aby 

nie dopuścić do przepełniania się pojemników, minimum 2 razy w miesiącu oraz po 

telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu otrzymanym od Zamawiającego w terminie 2 dni od 

zgłoszenia. Wnosimy o wykreślenie zapisu, że odpady z cmentarza komunalnego mają być 

wywożone min. 2 x m-c, pojemniki w niektórych okresach roku nie zapełniają się tak szybko, 

więc nieuzasadnionym jest odbieranie niezapełnionych pojemników. Optymalną jest zmiana 

„na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie od Zamawiającego”. Ponadto celem optymalizacji 

usług wnosimy o zastąpienie kontenerów pojemnikami 1100 l. Dzięki takiej zmianie odpady z 

cmentarzy byłyby odbierane bezpośrednio „po trasie”, co znacząco ogranicza koszty 

wykonania zamówienia.  

Odpowiedź 10.  

Częstotliwość odbioru pozostaje bez zmian. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie 

kontenerów pojemnikami, pod warunkiem, że pojemność pojemników będzie 

dostosowana do ilości odpadów odbieranych z cmentarza. 

 

Pytanie 11. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 12 p/pkt 3 Wyposażenie budynków: Urząd 

Miejski, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Przedszkole Samorządowe, 

Żłobek Gminny w pojemniki wewnętrzne o pojemności dostosowanej do potrzeb instytucji. W 

związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia brak jest pozycji odbioru z budynków 

wskazanych powyżej prosimy o potwierdzenie, czy odbiór wymienionych budynków 
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użyteczności publicznej również jest obowiązkiem Wykonawcy czy też odpady z tych 

budynków będą wyrzucane do gniazd selektywnej zbiórki? 

Odpowiedź 11. 

Odbiór z wymienionych budynków użyteczności publicznej również jest obowiązkiem 

Wykonawcy. Obiekty te należy wyposażyć w gniazda indywidualne tylko dla nich.  

 

Pytanie 12. 

W §17 pkt 1 umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia gdy ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy ulegną zmianie. Na jakiej 

podstawie Zamawiający będzie określał czy dany koszt jest związany z realizacją przedmiotu 

zamówienia czy nie? W celu uniknięcia sporów dotyczących waloryzacji stawek umowy, 

wnosimy o wprowadzenie zapisu o waloryzacji automatycznej o wskaźnik GUS.  

Odpowiedź 12. 

Zapisy pozostają bez zmian. Uzasadnienie oraz udowodnienie czy dany koszt jest 

związany z realizacją przedmiotu zamówienia leży w gestii strony wnioskującej o 

waloryzację. W §17 pkt 4 Zamawiający określił elementy, które powinien zawierać ww. 

wniosek i na podstawie tegoż wniosku oraz wyjaśnień oceniany będzie faktyczny wpływ 

kosztów na realizację zamówienia. Następnie wysokość wynagrodzenia ulega waloryzacji 

o wskaźnik GUS na zasadach opisanych w §17 ust. 2. 

 

 

Mając na uwadze udzielone odpowiedzi, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ oraz 

dokona zmiany ogłoszenia o ogłoszeniu. Modyfikacja SWZ zostanie zamieszczona stronie 

prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w DUUE. 

 

Jednocześnie Zamawiający wydłuży termin składania ofert, o którym mowa w rozdziale XXVI 

SWZ, do dnia 22.12.2022 r., do godziny 12:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert, o którym 

mowa w rozdziale XXVII, które odbędzie się w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 13:00. 

 

 

 

 


