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Janowice Wielkie, dnia 10 lutego 2014 r. 

Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

 

Nr postępowania: UG. 2710.1.2014 

 

Nazwa postępowania: „„Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.” 
 

 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w dniu 7 

lutego 2014 r. nw. pytania, na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi. 
 

Pytanie 1: 

„Punkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1/Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika 

przypisanie do zmieszanych odpadów komunalnych kod 20 03 01 / Z. W rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ujęte są pod kodem 20 03 01. Informujemy, że 

Zamawiający nie może zmieniać grup odpadów określonych w rozporządzeniu, ponieważ w oparciu o 

rozporządzenie wydawane są pozwolenia zintegrowane na przetwarzanie odpadów w instalacjach 

MBP oraz innych. W związku z tym w SIWZ powinna być podana jedna grupa zgodna z 

rozporządzeniem.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie (jak również poniższe) zdecydował o zmianie 

rozdziału 1.2 SIWZ, nadając mu następujące brzmienie: 

„1.2. Szacunkowa masa odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania w okresie 

trwania zamówienia 01.04.2014 r. – 31.03.2016 r.  wyniesie: 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1740 Mg 

15 01 01 – opakowania z papieru – 50 Mg 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 40 Mg 

15 01 07 – opakowania ze szkła – 120 Mg 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w          

17 09 01, 17 09 02 – 30 Mg 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 100 Mg 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałowych 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 120 Mg 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 40 Mg 

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji – 20  Mg 

Oraz odpady które nie występowały w dotychczasowych raportach miesięcznych takie 

jak : 
- 200201 odpady zielone, 

- 200140 metal,  

- 150105 opakowania wielomateriałowe,  

- 200132 przeterminowane leki i chemikalia,  

- 200134 zużyte baterie i akumulatory,  

- 200136 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

- 160103 zużyte opony,  

- inne niewymienione powyżej,  wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

Oferent powinien uwzględnić powyższe masy składając ofertę. Ponadto powinien podać 

oddzielnie cenę za 1 Mg każdej frakcji w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty.” 
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Ponadto Zamawiający uwzględniając pytanie zdecydował o zmianie rozdziału 11.2 SIWZ, nadając mu 

następujące brzmienie: 

„11.2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert rozpatrywanych i nie 

odrzuconych, biorąc pod uwagę wiersz 18 w kolumnie H tabeli z punktu 2 załącznika nr 1 do 

SIWZ, wyłącznie na podstawie kryterium – cena brutto: 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

                        C minimalna 

 C = ------------------------- x 100 punktów 

               C badana 

 gdzie: 

 C - ilość punktów oferty badanej 

 C minimalna - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 

 C badana - cena oferty badanej 

Złożona prawidłowo oferta zawierająca najniższą cenę zostanie oceniona na 100 pkt..” 

Tym samym zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy i ustala się tekst jednolity SIWZ 

wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ- formularzem ofertowym - w brzmieniu jak w załączeniu. 

 

Uwaga: nowego (zmienionego) tekstu załącznika nr 2- umowa nie wprowadza się; Wykonawca ma 

prawo połączyć obie frakcje dotyczące niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

(1740 Mg) oraz uzupełnić samodzielnie kody odpadów stosownie do powyższego; w sytuacji gdy 

Wykonawca nie uzupełni kodów- automatycznie stosuje się zapisy SIWZ wynikające z niniejszej 

zmiany. 

 

Pytanie 2: 

„Punkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Prosimy o wyjaśnienie, co oznaczają ilości 

odpadów określonych jako 20 03 01/Z (niezgodne z powołanym wyżej rozporządzeniem) oraz jako 20 

03 01 określone w rozporządzeniu jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Informujemy, że Zamawiający nie może zmieniać grup odpadów określonych w rozporządzeniu, 

ponieważ w oparciu o rozporządzenie wydawane są pozwolenia zintegrowane na przetwarzanie 

odpadów w instalacjach MBP oraz innych. W związku z tym w SIWZ powinna być podana jedna 

grupa zgodna z rozporządzeniem.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Podane masy (ilości) wynikają z dotychczasowych raportów miesięcznych odpadów przekazanych do 

RIPOK w przeliczeniu na okres realizacji zamówienia. W pozostałym zakresie- udzielono odpowiedzi 

powyżej (dot. pyt.1).  

W powyższym zakresie Zamawiający nie zmienia SIWZ ani załączników do SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

„Punkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Prosimy o wyjaśnienie dlaczego do 

odpadów komunalnych zostały zaliczone ustabilizowane komunalne osady ściekowe oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w grupie 19 11 12, które 

powstają w wyniku prowadzenia procesów technologicznych na instalacjach MBP. Czy Państwo 

posiadają taką instalację, na której powstają takie odpady? Prosimy o wyjaśnienie, czy jest to frakcja 

nadsitowa (pow. 80 mm), czy frakcja podsitowa (poniżej 80 mm) w tej grupie? A ponadto prosimy o 

wyjaśnienie, czy ewentualna frakcja podsitowa będzie dostarczana do procesu kompostowania?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie rozdziału 1.2 SIWZ, nadając mu 

brzmienie jak w odpowiedzi na pytanie 1. Usunięto z SIWZ zapis o ustabilizowanych komunalnych 

osadach ściekowych oraz pozostałościach z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania w grupie 19 11 12 – przeznaczono powyższe do odrębnego zamówienia. 

Tym samym zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy i ustala się tekst jednolity SIWZ 

wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ- formularzem ofertowym - w brzmieniu jak w załączeniu. 

 

Uwaga: nowego (zmienionego) tekstu załącznika nr 2- umowa nie wprowadza się; Wykonawca ma 

prawo wykreślić z par. 3 ust. 1 lit b zapis dotyczący ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych oraz z tabeli w par. 6 ust. 1 – zapis dotyczący ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych (wiersz 11); w sytuacji gdy Wykonawca nie dokona wykreśleń - automatycznie stosuje się 

zapisy SIWZ wynikające z niniejszej zmiany. 
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Pytanie 4: 

„Punkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Prosimy o przypisanie właściwych kodów 

zgodnie z rozporządzeniem dla odpadów wymienionych w załączniku nr 1- formularzu oferty w 

pozycjach 12-21 jak również szacunkowe określenie ilości tych odpadów w celu oszacowania oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Kody odpadów stanowiące przedmiot zapytania zostały uzupełnione w załączniku nr 1 –formularzu 

ofertowym i w tym zakresie SIWZ ulega zmianie. Nie uzupełniono kodu dla „Inne niewymienione 

powyżej, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych”, gdyż Zamawiający nie przewiduje 

wystąpienia takiego rodzaju odpadów w okresie zamówienia, jednakże na wypadek ich wystąpienia, w 

przypadku braku możliwości przyporządkowania ich do poszczególnych rodzajów, chciałby uzyskać 

ofertę na ich zagospodarowanie. 

Zamawiający oczekuje, aby oferenci kalkulowali swoją ofertę zgodnie z podaną liczbą Mg (tj. 0 dla 

wskazanych frakcji w wierszach 12-20 w załączniku przed zmianą), co w rezultacie nie będzie 

wpływać na łączną cenę oferty. Intencją Zamawiającego jest, aby w sytuacji wystąpienia tego rodzaju 

odpadów, w stosunku do nich zastosować wskazaną w ofercie cenę. 

Tym samym zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy i ustala się tekst jednolity SIWZ 

wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ- formularzem ofertowym - w brzmieniu jak odpowiedzi na pytanie 

1 i w załączeniu. 

Uwaga: nowego (zmienionego) tekstu załącznika nr 2- umowa nie wprowadza się; Wykonawca ma 

prawo uzupełnić samodzielnie kody odpadów stosownie do powyższego; w sytuacji gdy Wykonawca 

nie uzupełni kodów- automatycznie stosuje się zapisy SIWZ wynikające z niniejszej zmiany. 

 

Ponadto inny Wykonawca wniósł kolejne pytanie: 

 

Pytanie nr 5:  

„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na >>Świadczenie usług w zakresie 

zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie<< 

zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej zapisów par. 7 ust. 1 Umowy na 

świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy 

Janowice Wielkie” o treści: Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do 

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej objętej 

niniejsza umową. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, skoro umowa obejmuje samo zagospodarowanie odpadów?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zdecydował o skreśleniu wymogu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej przez Wykonawcę. Stosownie do powyższego zmienia się SIWZ, zmieniając załącznik nr 2- 

umowa: skreśla się par. 7 ust. 1. Wykonawca ma prawo wykreślić samodzielnie z dotychczasowego 

projektu umowy par. 7 ust. 1 umowy; w przypadku braku wykreślenia przez Wykonawcę nie jest on 

objęty wymogiem z tego zapisu umowy. Nowego (zmienionego) tekstu umowy nie wprowadza się. 

 

Niniejsze pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają na zmianę terminu 

składania ofert. 

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

 

            / -/ Kamil Kowalski 
 
Załączniki: 

1. Zmieniony SIWZ- tekst jednolity 

2. Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy 
 

Otrzymują: 

1. podmioty składające zapytanie 
2. BIP UG 

3. UG tablica ogłoszeń 

4. a/a 


