
Zapytanie  nr 1 wykonawcy do s.i.w.z. na  usługi polegające na usuwaniu odpadów 
komunalnych z terenu gminy Gniewoszów
*) kolorem wyróżniono odpowiedzi zamawiającego

Szanowni Państwo.

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na „ Usługi polegające na zbieraniu i usuwaniu 
odpadów z terenu gminy Gniewoszów”, prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ:

1 - sprecyzowanie przedmiotu zamówienia ( zbieranie odpadów jest usługą wynikająca z ustawy o 
odpadach, natomiast na podstawie  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku świadczona jest 
usługa odbioru odpadów )

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. S.I.W.Z. 

2 -  czy usługa ma również obejmować zagospodarowanie odpadów komunalnych  ( mówi się 
jedynie o usunięciu odpadów z terenu gminy )?

Tak

3 -  jak należy rozumieć obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości w worki i pojemniki, 
skoro art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na właściciela 
nieruchomości  obowiązek wyposażenia we właściwe pojemniki i utrzymaniu ich we właściwym 
stanie technicznym i sanitarnym. Art. 9d wspomnianej ustawy nie nakłada na podmiot odbierający 
obowiązku  dostarczenia pojemników? Podmiot świadczący usługę odbioru może odpłatnie 
wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki na zasadzie odrębnej umowy.

Zamawiający na podstawie art. 6 r punkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
może określić  rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

4 – w opisie przedmiotu zamówienia określono rodzaje odpadów gromadzonych selektywnie, 
natomiast nie przewidziano sposobu gromadzenia dla tekstyliów i drewna – w jaki sposób mają być 
gromadzone?

Tekstylia mają być gromadzone razem ze zmieszanymi innymi odpadami komunalnymi a drewno w 
workach przeznaczonych na papier.

5 -  w jaki sposób odbierane mają być odpady wielkogabarytowe -  z każdej posesji, czy z 
gminnego punktu gromadzenia odpadów problematycznych ( lokalizacja tego punktu )?

Z każdej posesji i z punktu  selektywnej zbiórki odpadów.

6 -  kto ma dokonywać likwidacji dzikich wysypisk ( powinno to należeć do obowiązków gminy – 
jak się to ma do obowiązku posiadania przez wykonawcę uprawnień do usuwania wyrobów 
zwierających azbest )?

Gmina realizuje  obowiązki ,między innymi, kupując stosowne usługi od podmiotów zewnętrznych. 
Z praktyki wynika,że na dzikich wysypiskach często znajdują się odpady zawierające azbest.

7 – czy za usługę prowadzenia kampanii informacyjnej przewidziano osobne wynagrodzenie, 
ponieważ usługa odbioru nie przewiduje tego typu czynności, będących  zadaniem własnym 
gminy?

Nie przewiduje się osobnego wynagrodzenia. Przedmiot zamówienia jest opisany w s.i.w.z. oraz 
projekcie umowy .Opracowanie i dostarczenie harmonogramów mieszkańcom umożliwi  realizację 
zadania wykonawcy.

8 – jak pogodzić obowiązek składania sprawozdań do Zamawiającego w terminie do 15 dnia 



miesiąca następnego, skoro wspomniana ustawa określa termin składania sprawozdań na ostatni 
dzień miesiąca następującego po kwartale?

Zapis s.i.w.z. jest błędny i zostanie poprawiony. 

9 – na jakiej podstawie Zamawiający łączy możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą z 
terminowymi płatnościami za składowanie odpadów?

Zamawiający wykreśli ten zapis z  s.i.w.z.

I jeszcze pytanie poza specyfikacją: 

Jak się ma organizacja przetargu do faktu nie podjęcia do chwili obecnej uchwały o wysokości 
podatku „śmieciowego” i przychodów gminy z tym związanych – czy nie narusza to art.15  ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Finansowanie zamówienia będącego przedmiotem powyższych zapytań jest przewidziane w 
budżecie gminy. Ponadto na dzień otwarcia ofert zamawiający będzie posiadał uchwałę o 
wysokości podatku „śmieciowego” .


