
Sierpc, 17 lipca 2013 
Zamawiający 
Gmina Miasto Sierpc 
Piastowska 11A 
09-200 Sierpc 
 

Wykonawcy - WSZYSCY,  
strona internetowa zamawiającego    

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałości z sortowania oraz ulegających 
biodegradacji, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach 
administracyjnych Miasta Sierpc, w terminie do 31 grudnia 2014 roku” 

1. Informuje się, iŜ złoŜono wnioski w sprawie zmian w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w dalszej części „SIWZ”, które zostają potraktowane jak wnioski o wyjaśnienie 
treści SIWZ. Wnioski wpłynęły przed upływem połowy terminu wyznaczonego terminu 
składania ofert, w związku z czym, w myśl art.38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 Dz.U z 2010r. nr 113, poz.759 z późń.zm., zwana dalej „Ustawą pzp” 
odpowiedź zostanie udzielona. 

Wniosek nr 1: 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał w pkt 4.2.9 aby najpóźniej w ciągu 90 dni od 
dnia podpisania umowy pojazdy do obsługi pojemników o pojemnościach 110l, 120l, 240l, 1100l były 
wyposaŜone w zalegalizowane urządzenia do waŜenia odpadów komunalnych w miejscu ich odbioru. 

Zapisy mówiące o tym, Ŝe pojazdy powinny być wyposaŜone w urządzenia do waŜenia 
odpadów komunalnych przekraczają zakres wymagań §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w zakresie wymagań technicznych dotyczących 
wyposaŜenia pojazdów przeznaczonych do przewoŜenia odpadów. Prowadzą do wykluczenia 
z postępowania podmioty spełniające warunki posiadania odpowiedniego potencjału 
technicznego. PowyŜsze zapisy w sposób ewidentny ograniczają dostęp do przedmiotowego 
postępowania przetargowego i prowadzą do powstania nieuzasadnionych kosztów 
u Wykonawcy. 

Wnosimy o wykreślenie tego warunku. 

Odpowiedź zamawiającego 1 
Wymóg wyposaŜenia  pojazdów w zalegalizowane urządzenia do waŜenia odpadów 
komunalnych w miejscu ich odbioru nie przekracza określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanego w dalszej części 
„Rozporządzeniem”. §5 ust.2 Rozporządzenia brzmi, cyt.: „Dopuszcza się wyposaŜenie 
pojazdów w urządzenia do waŜenia odpadów komunalnych”. Ponadto Zamawiający stoi na 
stanowisku, Ŝe miałby prawo określić standardy usługi nawet przewyŜszające wymogi 
Rozporządzenia tak, aby były zgodne z załoŜonym systemem rozliczania Wykonawcy oraz 
oczekiwaniami poziomu usługi gwarantującego zminimalizowanie ryzyka utraty kontroli nad 
odpadami komunalnymi, a w konsekwencji gwarantujące właściwa ochronę środowiska 
na erenie gminy Miasto Sierpc. JednakŜe w tym przypadku wymogi Zamawiającego nie 
wykraczają poza ramy nakreślone przez Rozporządzenie. 

Wniosek nr 2: 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał w pkt 4.3.1, iŜ  wykonawca jest zobowiązany 
do transportowania odebranych odpadów komunalnych w sposób (…..) uniemoŜliwiający mieszanie 
się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 



Wprowadzenie tego warunku nie ma uzasadnienia i moŜe prowadzić do ograniczenia dostępu 
do przedmiotowego postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15.05.2012 r. 
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi dotyczącego kwartalnych sprawozdań, Wykonawca będzie rozliczany 
z osiągniętego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) [%] przy czym 
decydująca będzie łączna ilość wszystkich wymienionych frakcji. Stąd wniosek, iŜ odebranie 
wszystkich selektywnych frakcji razem w kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
zapewni ten sam efekt w zakresie osiągniętego poziomu recyklingu jak odbieranie wszystkich 
selektywnych frakcji oddzielnie. 

Wnosimy o wykreślenie tego warunku. 

Odpowiedź Zamawiającego 2 
Informuje się, Ŝe przedmiotem postępowania zgodnie z SIWZ (II p.1.1 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, w dalszej części „OPZ”) jest odbiór i zagospodarowanie następujących rodzajów 
odpadów: 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  
Zmieszane odpady pozostałe z sortowania,  
Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – „bioodpady”. 

W związku z powyŜszym stwierdza się, Ŝe punkt 4.3.1 OPZ nie jest precyzyjny, poniewaŜ 
frakcje odpadów segregowanych nie występują, bowiem frakcja jest tylko jedna. Dlatego teŜ 
dokonuje się zmiany SIWZ w zakresie punktu 4.3.1 OPZ w taki sposób, Ŝe skreśla się słowa 
począwszy od słowa „oraz” do końca punktu 4.3.1, który przyjmuje następującą postać: 

„wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych 
w sposób, który uniemoŜliwia zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,” 

2. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 9 do SIWZ (wzór umowy) poprzez wykreślenie §10 
punkt 1., podpunkt 1) oraz zmianę numeracji pozostałych podpunktów od 2) do 7), które 
przyjmują numerację od 1) do 6). 

3. Zamawiający informuje, Ŝe powyŜsze zmiany SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu i nie jest potrzebny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach, 
w związku z czym termin składania ofert nie ulega przedłuŜeniu. 

4. Zamawiający udostępni w celu ułatwienia złoŜenia oferty na stronie internetowej oraz prześle 
Wykonawcom w formie elektronicznej załączniki nr 2-8 oraz 10 w wersji edytowalnej 
(plik Worda). 

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy pzp uprzejmie proszę o potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu. 

Zastępca Burmistrza Miasta Sierpc 
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Zbigniew Leszczyński 


