
Gmina Janowice Wielkie                                                             Janowice Wielkie, dnia 10 maja  2013 r. 
58-520 Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2 

Identyfikator zamówienia: .UG.271.03.2013 

Przedmiot  zamówienia:  Świadczenie  usług  w zakresie  odbioru,transportu  i  zagospodarowania  odpadów 
komunalnych oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych na terenie gminy
Janowice Wielkie.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w dniu 17 kwietnia 

2013 r. pytania o treści, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
Pytanie: 

Pkt.  2.4.h  )  Wnioskujemy  o  wykreślenie  tego  punktu.  W  przedmiotowym  przetargu/  Wykonawca 
zobowiązany  jest  odebrać  od  właścicieli  nieruchomości  odpady  komunalne  gromadzone  w 
pojemniku/worku.  Natomiast  ideą  funkcjonowania  PSZOK-u  jest  przyjmowanie  odpadów  innych  niż 
komunalne, które dotransportować do PSZOK właściciel nieruchomości

Odpowiedź: 
Pkt. 2.4. h) wynika z zapisu uchwały Rady Gminy  w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2012 r. w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie (§3 ust. 4), w 
związku z tym wyżej wymieniony punkt nie zostanie usunięty.

 
Pytanie: 

Pkt.  2.4.  i  )  Prosimy  o  wykreślenie  słowa  niedziela  .  Jest  to  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy.  Czy 
wykonawca  musi  zatrudnić  osobę  odpowiedzialną  za  prowadzenie  PSZOK?  Prosimy  o  podanie  kodów 
odpadów  wraz  z  ilościami,  jakie  powinny  być  przyjęte  w  PSZOK  od  właściciela  nieruchomości.?Czy  są 
określone  limity  odpadów,  jakie  mają  być  przyjęte  w  PSZOK?  W  jakie  pojemniki/  kontenery  należy 
wyposażyć  PSZOK?

Odpowiedź: 
Gminny Punkt Zbierania Odpadów komunalnych zlokalizowany będzie na terenie oczyszczalni 
ścieków w Janowicach Wielkich. Dozór tego obiektu jest wykonywany także w niedzielę, przez 
pracownika  zatrudnionego  przez  Zamawiającego.  Dlatego  też  nie  ma  potrzeby  wykreślania 
słowa  niedziela  oraz  zatrudniania  pracownika  przez  Wykonawcę.  Nie  ma  limitów  odpadów 
przyjmowanych w Gminnym Punkcie zbierania Odpadów. 
Kody  odpadów  przyjmowanych  w   Gminnym  Punkcie  zbierania  Odpadów  Komunalnych  są 
następujące:
• 13 02 07 - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,
• 13 02 08 - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
• 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.),

• 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
• 15 01 03 - opakowania z drewna,
• 15 01 04 - opakowania z metali (puszki),
• 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, itp.),



• 15 01 07 - opakowania ze szkła,
• 16 01 03 - zużyte opony,
• 16 01 07 - filtry olejowe,
• 16 01 13 - płyny hamulcowe,
• 20 01 13 – rozpuszczalniki,
• 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
• 20 01 27 -  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne,
• 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 

01 27,
• 20 01 31 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
• 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,
• 20 01 33 -  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

06 01,  16  06 02 lub  16 06 03 oraz  nie  sortowane baterie  iakumulatory zawierające  te 
baterie,

• 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
• 20  01  35  -  zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
• 20  01  36  - użyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
• 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
• 20 01 39 - tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp.),
• 20 01 40 – metale,
• 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
• 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
• 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa).

      
 Pytanie: 

Pkt 2.4.j) Kto odpowiada za zakup worków?

Odpowiedź: 
Za zakup worków odpowiada Wykonawca.

Pytanie: 
Pkt.  2.4.l  )  Skoro  pojemniki  na  odpady  biodegradowalne  powinny  być  wyposażone  w  system 

napowietrzania, to worki na ten rodzaj odpadu nie powinny być dopuszczone do stosowania.

Odpowiedź: 
Właściciele nieruchomości mogą gromadzić bioodpady w pojemnikach wyposażonych w system 
napowietrzania lub workach. Worki dostępne będą dla tych mieszkańców, którzy nie wyposażą 
nieruchomości w pojemnik.

Pytanie: Kto jest odpowiedzialny za zakup oprogramowania i sprzętu do naklejek z kodami ? Prosimy o 
informację kto będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i prowadzenie bazy danych osobowych zwiazanych 
z obsługą naklejek z kodami kreskowymi .

Odpowiedź: 
Za zakup oprogramowania  i  sprzętu do naklejek  z  kodami  odpowiedzialny  jest  Wykonawca. 
Zorganizowanie i prowadzenie bazy danych osobowych związanych z obsługa naklejek z kodami 



należy również do zadań Wykonawcy.

 Pytanie: 
Pkt. 2.4. n) Jakie rodzaje mają być odebrane z tego pojemnika, tylko zmieszane ?

Odpowiedź: 
Z pojemnika wskazanego w pkt. 2.4. n ) odebrane mają być odpady z plastiku.

 Pytanie: 
Pkt. 2.4. q) Czy popioły będą gromadzone w osobnych pojemnikach przez mieszkańców ?

Odpowiedź: 
Popioły będą gromadzone w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.

 Pytanie: 
Pkt.  2.4.  r  )  Jak  często trzeba wywozić  osady.  Czy  środek transportu  musi  być  w szczególny  sposób 

przystosowany ?

Odpowiedź: 
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe należy wywozić z oczyszczalni ścieków z częstotliwością 
średnio 1-2 razy w miesiącu.  Pojazd winien być wyposażony w szczelny kontener.

Pytanie: 
Pkt.  2.4.  u)  Czy  wystarczającym  by  było,  aby  pojemniki  były  tylko  dezynfekowane  odpowiednim 

środkiem? Usługa mycia znacznie podwyższy cenę oferty.

Odpowiedź: 
 Wykonawca winien posiadać pojazd wyposażony w myjkę do dezynfekcji i mycia pojemników.

Pytanie: 
Pkt.  3.7.a  )  pojazd do opróżniania  pojemników KP – 16.  Prosimy o wskazanie  lokalizacji   ustawienia 

kontenerów KP- 16.

Odpowiedź:  Obecnie kontener KP-16 znajduje się przy zakładzie produkcyjnym Dr. Schneider w 
miejscowości Radomierz.  Zależnie od Wykonawcy od dnia 1 lipca 2013 zlokalizowany być może w Gminnym 
Punkcie Zbierania Odpadów. Wykorzystać je również można przy wywozie odpadów wielkogabarytowych.

Powyższe pytania i odpowiedzi nie powodują zmiany SIWZ ani ogłoszenia o zamówieniu i nie wpłyną na 
przedłużenia terminu składania ofert.
 
                                                                                                                     /-/   Kamil Kowalski 
                                                                                                              Wójt Gminy Janowice Wielkie 
Do przekazania: 
1. podmiotowi składającemu zapytanie 
2. na stronę internetową Zamawiającego 
3. na tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 


