
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo 

oraz z PSZOK w Jackowie 

1 

Czernikowo, dnia 02.02.2022 r. 

IWP.271.1.1.1.2.2022 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz 

z PSZOK w Jackowie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 

12.01.2022 r. pod numerem 2022/S 008-015747. 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1. Pytanie 

W SWZ Rozdział III pkt. 2 opis przedmiotu zamówienia wskazujecie Państwo rodzaje odpadów 

komunalnych do zagospodarowania. Po uzyskaniu informacji dotyczących charakterystyki odpadu 

wynika, że były to pozostałości po odpadach wielkogabarytowych. Wykonawca uważa, że takie 

odpady można zagospodarowywać pod kodem 20 03 07, który również jest przez Państwa ujęty. 

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o wykreślenie kodu odpadów 20 03 99. 

Wyjaśnienie nr 1:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach określa zasady klasyfikacji odpadów. Odpady 

klasyfikuje się więc przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, 

uwzględniając: 

1) źródło ich powstawania; 

2) właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w załączniku 

nr 3 do ustawy; 

3) składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji 

niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. 

Oddanie konkretnych rodzajów odpadów do PSZOK-u, może być zróżnicowane na terenie kraju, 

ponieważ zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) to rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w tym również 

m.in. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Mając więc na uwadze, iż w obowiązujących uchwałach zarówno uchwale NR XIX/169/2020 Rady 

Gminy Czernikowo z dnia 21 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jak również w Zarządzeniu nr 48/2018 Wójta 

Gminy Czernikowo z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych nie określono konkretnych kodów odpadów odbieranych w PSZOK należy zatem 

uznać, iż klasyfikacja kodów uwzględniająca źródło ich wytworzenia w gospodarstwach domowych 
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umożliwia zakwalifikowanie odpadów wielkogabarytowych pod kodem 20 03 07 z jednoczesnym 

wykreśleniem rodzaju odpadu oznaczonego kodem 20 03 99. 

2. Pytanie 

W SWZ Rozdział III pkt. 2 opis przedmiotu zamówienia ppkt Zobowiązania Wykonawcy, 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w cyklu miesięcznym do przedstawiania wykazów ważeń 

odpadów między innymi z podaniem godziny dostarczenia odpadów. W związku z ogromną ilością 

przyjmowanych odpadów w Instalacji Zamawiający prosi aby Wykonawca wykreślił obowiązek 

wpisywania godziny przyjęcia odpadów. 

Wyjaśnienie nr 2:  

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ oraz 

Projektowanych postanowień umowy. W związku z powyższym: 

a) treść Rozdziału III ust. 2 (Zobowiązania wykonawcy) strona 10  SWZ otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca w cyklu miesięcznym przedstawi Zamawiającemu wykaz ważeń odpadów z gminy 

Zamawiającego wraz z podaniem: rodzaju odpadów, masy odpadów, numerów rejestracyjnych 

pojazdów podmiotu odbierającego odpady oraz daty dostarczenia odpadów. 

b) treść § 8 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca na koniec miesiąca przekaże sprawozdanie miesięczne obejmujące dokumenty ważenia 

odpadów, dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie, które będą zawierały, poza standardowym wzorem 

Karty Przekazania Odpadów, co najmniej: 

 numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady, 

 masę odpadów dostarczonych pojazdem, 

 datę dostarczenia odpadów, 

 wskazanie sektora gminy, z którego odpady komunalne dostarczono. 

3. Pytanie 

W SWZ Rozdział III pkt. 2 opis przedmiotu zamówienia wskazujecie Państwo rodzaje odpadów 

komunalnych do zagospodarowania. Odpady o kodzie 16 02 13* wytwarzane są w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę fakt, że odpady będą pochodzić z posesji 

zamieszkałych, prosimy o zmianę kodu z 16 02 13* na kod odpadu 20 01 35*. 

Wyjaśnienie nr 3:  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) – dalej u.u.c.p.g. gminy zapewniają czystość i porządek na 

swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych, takich jak: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się 

do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży. 
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PSZOK musi przyjąć minimum odpady wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.u.c.p.g. Odnośnie innych 

odpadów decyduje regulamin PSZOK. Zgodnie z art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g. rada gminy określa w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w tym m.in. sposób świadczenia usług przez PSZOK-i. 

Obowiązuje obecnie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4.07.2012 r. 

w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 

z 24.07.2012 r., s. 38), która definiuje „zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub „WEEE” 

oznacza sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który jest odpadem w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy 

2008/98/WE, w tym wszystkie części składowe, podzespoły i materiały eksploatacyjne stanowiące 

część produktu w momencie pozbywania się. 

Zużyty sprzęt natomiast klasyfikowany jest zgodnie z katalogiem odpadów wprowadzonym 

rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 10). Zgodnie z interpretacją zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny odbierany z gospodarstw 

domowych oznacza się kodem 20 01 35*. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, a jeśli nie zawiera substancji 

niebezpiecznych - 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.  

Jeśli chodzi o możliwość oddania odpadów do tzw. PSZOK-u czyli punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, zaakcentować wypada, iż punkty stworzone zostały do przyjmowania 

odpadów komunalnych, a zatem w myśl przywołanej definicji z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach - 

przede wszystkim odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Możliwość oddania 

konkretnych rodzajów odpadów do PSZOK-u, może być zróżnicowana na terenie kraju, ponieważ 

zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888 z późn zm.) to rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w tym również m.in. 

sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponieważ 

w obowiązujących uchwałach zarówno uchwale  NR XIX/169/2020 RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 21 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów jak również w Zarządzeniu nr 48/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 sierpnia 

2018 roku w sprawie Regulaminu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie określono 

konkretnych kodów odpadów odbieranych w PSZOK należy uznać, iż zmiana kodu na 20 01 35* jest 

możliwa. 

Przedmiotem zamówienia nie jest zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzenia 

działalności gospodarczej - przedmiot obejmuje odpady komunalne pochodzące z nieruchomości 

zamieszkałych. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ oraz Załącznika 

nr 1a do SWZ – Wykaz cen. 

Podstawę prawną dokonanej zmiany stanowi art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W wyniku dokonanych powyżej zmian treść Rozdziału III ust. 2 SWZ otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Zadanie nr 1: (tabela nr 1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów komunalnych 

zebranych przez Gminę w PSZOK:  
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L.p. Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadu 

Prognozowana 

masa odpadów do 

zagospodarowania 

w okresie 12 m-cy 

(w Mg) 

Prognozowana masa 

odpadów do 

zagospodarowania w 

całym okresie 

realizacji 

zamówienia(w Mg) 

Opcja 

(zwiększenie do) 

(Mg) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

20 03 01 1 642,89 3 285,78 do 3 500 

2 Szkło 
20 01 02 

/15 01 07 
168,85 337,7 do 370 

3 Papier i tektura 
20 01 01/ 

15 01 01 
80,95 161,9 do 180 

4 Tworzywa sztuczne 
20 01 39/ 

15 01 02 
226,93 453,86 do 490 

5 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 78,27 156,54 do 192 

6 Zużyte opony 16 01 03 4,48 8,96 do 14 

7 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 0,425 0,85 do 1,5 

8 

Zmieszane odpady 

z budowy, remontów 

i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 23,17 46,34 do 80 

9 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
15 01 06 10,58 21,16 do 25 

10 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 

i remontów 

17 01 01 6,43 12,86 do 14 

11 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

20 01 35
*
 0,039 0,078 do 0,1 

12 
Baterie i akumulatory inne 

niż wymienione w 20 01 33 

20 01 34/ 

20 01 33
*
 

0,149 0,298 do 0,4 

13 Metale 20 01 40 2,0 4,0 do 5 

14 

Leki cytotoksyczne 

i cytostatyczne / Leki inne 

niż wymienione w 20 01 31 

20 01 31/ 

20 01 32
 0,077 0,154 do 0,2 

W konsekwencji treść Rozdziału III ust. 8 lit. f) SWZ dotycząca określenia zakresu zamówień, 

o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp otrzymuje następujące brzmienie: 
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L.p. Rodzaj odpadu, nazwy części. Kod odpadu 

Masa odpadów do 

zagospodarowania  

(w Mg) 

1 2 3 4 

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 1 642,89 

2 Szkło 
20 01 02 / 

15 01 07 
168,85 

3 Papier i tektura 
20 01 01/ 

15 01 01 
80,95 

4 Tworzywa sztuczne 
20 01 39/ 

15 01 02 
226,93 

5 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 78,27 

6 Zużyte opony 16 01 03 4,48 

7 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

20 01 36 0,425 

8 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 23,17 

9 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 10,58 

10 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
17 01 01 6,43 

11 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 35
*
 0,039 

12 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33 

20 01 34/ 

20 01 33
*
 

0,149 

13 Metale 20 01 40 2,0 

14 
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne / Leki inne 

niż wymienione w 20 01 31 

20 01 31/  

20 01 32
 0,077 

15 Odpady ulegające biodegradacji  
20 02 01/ 

20 01 08 
409,71 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 


