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Świebodzin, 2022-04-20 
ZP.271.8.2.2022.MK 

 
 

Wykonawcy  
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący 
anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1: 
Opis Przedmiotu Zamówienia 
II. Wymagania techniczne, 2.3.1. Zakres prac Wykonawcy, ust. 2 pkt a lit. e 
„Przekazanie Zamawiającemu pakietów startowych z naklejkami zawierającymi kody QR dla gospodarstw 
domowych oraz przekazanie Zamawiającemu zapasu arkuszy z naklejkami zawierającymi kody QR, 
wystarczającego na okres 2 lat” 
Wykonawca wnosi, aby Zamawiający sprecyzował w jakiej ilości (ile sztuk) Wykonawca ma dostarczyć arkusze z 
kodami QR. Z §4 ust. 9 pkt 4 projektu umowy wynika, że ma to być ilość wystarczająca na okres 2 lat, jednak z 
projektu umowy nie wynika jaka to jest minimalna ilość (w sztukach). Określenie ilości jest konieczne do 
uwzględnienia w ofercie i odpowiedniego jej wycenienia. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 1: 
Zamawiający przyjął szacunek w ilości minimum 1 454 400 szt. naklejek zawierających kody QR wystarczające 
na okres 2 lat jakie Wykonawca ma dostarczyć.   
Dokonano wyliczenia na podstawie: 
- Przyjmując 15szt. naklejek na 1 tydzień (w tym 7 zmiesz., i po 2 na poszczególne selekt=15 ) na 1 
gospodarstwo domowe 
- 60 naklejek na miesiąc (15naklejek x4 tyg.=60) 
- 720 na rok (60 naklejek x 12mcy = 720) 
- ok. 1010 gospodarstw (przyjęto dane z tab. nr 2 do OPZ) 
Razem: 720szt. na rok x 1010 gospodarstw = 727 200 naklejek na rok 
727 200 +727 200 = 1 454 400szt naklejek na dwa lata 
 

Zamawiający zastrzega, że ww. wyliczenie jest szacunkowe i może ulec zmianie ze względu na bieżąco 
wpływające do tut. urzędu zmiany dotyczące m.in. liczby gospodarstw/lokali/ wynikające ze składanych deklaracji 
DOŚ-3. 
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Pytanie nr 2: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Część A, ust. 2.12 pkt 1 
„Narzędziami autoryzacji mieszkańców i/lub gospodarstw domowych jest karta systemu, aplikacja mobilna lub 
kod QR dynamicznie generowany i szyfrowany dostępny w aplikacji mobilnej.” 
Wykonawca wnosi, by Zamawiający sprecyzował w jakiej ilości (ile sztuk) Wykonawca ma dostarczyć kart 
dostępu, licencji aplikacji mobilnej i kodów QR. Ilu Zamawiający przewiduje użytkowników PSZOK? Czy jest to 
liczba gospodarstw domowych wynikająca z deklaracji śmieciowych czy liczba ludności gminy? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 2: 
- Zamawiający wstępnie przewiduje około 46 902 użytkowników PSZOK. 
- Jest to liczba gospodarstw domowych wynikająca z szacunkowego wyliczenia nw. oraz na podstawie danych  
z deklaracji DOŚ-3. 

 Wyliczenie na dzień 15.04.2022 r. 
a) Przyjęto dane ze złożonych deklaracji w ilości: 
Wspólnoty: 576  
Osoby Fizyczne: 3 702  
b) Przyjęto średnią ilość lokali we wspólnotach: 75  
576 wspólnot X 75 śr. lokali = 43 200 gospodarstw domowych dot. z wspólnot 
 

Razem: 43 200 +3 702 = 46 902 gospodarstw domowych/użytkowników 
 

Zamawiający zastrzega, że ww. wyliczenie jest szacunkowe i może ulec zmianie ze względu na bieżąco 
wpływające do tut. urzędu zmiany dotyczące m.in. liczby gospodarstw/lokali/ wynikające ze składanych deklaracji 
DOŚ-3. 
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną cześć SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty. 
 

 
 

    z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

 
        Anna Fabiś 

 
 

  


