
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 16.05.2013 r.         

 
TOM.271.2.9.2013                           
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/10/OSZ/ 13 na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów            
              komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek" 

 
 

Zamawiający odpowiada na kolejne pytania, które wpłynęły w dniu 02 maja 2013 roku w sprawie ww. 
postępowania 

 

„Firma zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści  SIWZ: 

1. Pytanie  
Czy klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV nie obejmuje kodu 
90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami, jako przedmiotu głównego? 
 
Odpowiedź: 
 
Przedmiot zamówienia opisano w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

2. Pytanie  
Czy odbiór odpadów budowlanych z prac remontowych i konserwacji jest w jakiś sposób limitowany, np. 
poprzez określenie maksymalnej ilości. Czy mają to być odpady budowlane z prac na które nie jest 
wymagane zezwolenie na budowę lub zgłoszenie?  
 
Odpowiedź  
 
Zakres zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów budowlanych i konserwacyjnych wytwarzanych przez 
inne osoby lub podmioty niż właściciele nieruchomości jednorodzinnych lub właściciele lokali  
w nieruchomościach wielorodzinnych używanych wyłącznie w celach mieszkaniowych. 
 

3. Pytanie 
W części 3 SIWZ zamawiający zawarł obowiązek posiadania umowy lub promesy umowy z RIPOK dla 
regionu Warszawskiego, wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowo obowiązku przedstawienia umowy lub 
promesy umowy z przedsiębiorcą posiadającym instalację w której prowadzony będzie odzysk odpadów 
pochodzących z terenu gminy. Wnioskujemy aby w umowach znajdował się zapis, że odpady będą 
pochodziły z gminy Milanówek, w celu zapewnienia instalacji oraz RIPOK, których moce przerobowe 
zostaną „zadedykowane” dla gminy. Brak w/w umowy umożliwia udział w postępowaniu wykonawców, 
którzy nie gwarantują zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa w tym 
osiągnięcia ustawowych poziomów recyklingu. Konieczność dodania w/w zapisów wynika także z art.3 
ust. 2 pkt 4 dotyczący nadzoru gminy nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację 
zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.    
 
 
 
 



 
Odpowiedź 
 
Warunek nie zostanie rozszerzony. Obowiązek wykonawcy w tym zakresie będzie wyegzekwowany na 
etapie realizacji umowy. 
 

4. Pytanie 

Zgodnie z pkt 4SIWZ przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucipg) gminy 
nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom 
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W ramach postępowania wykonawca ma 
zapewnić osiągnięcie przez gminę poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz osiągnąć poziomy ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W jaki sposób zamawiający 
chce zapewnić na etapie składania ofert, w szczególności poprze warunki udziału w postępowaniu, ze 
wykonawcy posiadają samodzielne lub na podstawie umów możliwość zagospodarowania odpadów w 
instalacjach, o których mowa w art. 9 c ust. 1 pkt 1 ucipg. 
 
Odpowiedź 
 
Obowiązek wykonawcy w tym zakresie będzie wyegzekwowany na etapie realizacji umowy. 
 

5. Pytanie 
Czy wykonawca który posiada własny RIPOK może przedstawić oświadczenie w miejsce umowy? 
 
Odpowiedź 
 
W przypadku gdy Wykonawca posiada instalację mającą status RIPOK dokumentem wystarczającym 
jest oświadczenie. W sytuacji gdy RIPOK nie zapewnia odzysku wszystkich rodzajów odpadów, 
wymagana jest umowa z inną instalacją na te odpady. Umowa/ oświadczenie z instalacją RIPOK 
powinna zawierać informację, dotyczącą rodzajów odpadów jakie będzie przyjmowała od Wykonawcy 
oraz zobowiązanie do przyjęcia odpadów pochodzących z Gminy Milanówek.  
 

6. Pytanie  

Czy w części 5 w ust. 1 pkt 1 dotyczącej warunku udziału wykonawca powinien również posiadać 
zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2011 obejmujące swoim zakresem kody odpadów objęte postępowaniem, albowiem 
przedmiotem postępowania jest również zagospodarowanie odpadów? Wnioskujemy o dodanie jako 
warunek udziału posiadania w/w zezwolenia lub umowy potwierdzającej zobowiązanie przyjmowania 
odpadów komunalnych od wykonawcy przez przedsiębiorcę posiadającego ww zezwolenie wraz z tym 
zezwoleniem. Wnioskujemy także o dodanie tego zezwolenia w wykazie dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub umowę potwierdzającą zobowiązanie przyjmowania 
odpadów komunalnych od Wykonawcy przez przedsiębiorcę posiadającego ww zezwolenie wraz z tym  
zezwoleniem.  
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie sformułował takiego warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

7. Pytanie  
Czy zamawiający zamierza uzależnić podpisanie umowy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 
postępowania od przedstawienia przez wykonawcę kopii: 

a. Umowy z RIPOK wpisaną do WPGO dla regionu warszawskiego, zaawierająca zobowiązanie do 
przyjęcia odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Milanówek 

b. Umowy z instalacją o której mowa w art. 9 c ust. 1 pkt 1 ucipg zawierającej zobowiązanie do 
przyjęcia selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Milanówek (kody 
odpadów objętych postępowaniem) i osiągnięcia poziomów odzysku zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

 
Odpowiedź 
 
Nie. 
 



 
8. Pytanie 

Czy w ramach nadzoru, o których mowa w art.3 ust. 2 pkt 4 ucipg oraz wykonania obowiązku 
informacyjnego o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ucipg a także mając na uwadze obowiązek 
osiągnięcia określonych poziomów recyklingu czy zamawiający w umowie zamieści zastrzeżenie że 
zmiana instalacji, o której mowa w art. 9 e ucipg w trakcie umowy wymaga akceptacji zamawiającego? 
 
 
Odpowiedź 
 
Nie, w związku z odpowiedzią na pytania nr 3 i 4. 
 
 
9. Pytanie 
Czy zamawiający będzie żądał dokumentów na potwierdzenie, ze baza magazynowo-transportowa 
odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości np. tytuł prawny 
do terenu bazy, wyposażenie i legalizację wagi? 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający będzie polegał na wypełnionym załączniku do oferty. W trakcie realizacji umowy potencjał 
wykonawcy będzie podlegał systematycznej kontroli. 
 
10. Pytanie 
Czy polisa OC, której wymaga zamawiający w ramach sytuacji ekonomicznej i finansowej może być 
opłacana w formie ratalnej. Czy dowodem opłacenia takiej polisy może być dowód zapłaty ostatniej z 
wymagalnych rat? Czy wykonawca może przedstawić kilka polis, których łączna wartość wynosi co 
najmniej tyle ile żąda zamawiający (min. 2 mln)  
 
Odpowiedź 
 
Wykonawca zgodnie z par. 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów jest zobowiązany na żądanie 
zamawiającego dołączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Zamawiający interpretuje wskazany przepis literalnie i nie narzuca dodatkowych warunków 
ograniczających liczbę, treść i formę opłacenia wymaganych dokumentów, składanych celem 
potwierdzenia określonych w ogłoszeniu i siwz warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić ciągłość polisy. 
 
11. Pytanie  
W OPZ zamawiający wskazał, że odpady będą gromadzone w pojemnikach 240 l i 1100 l. w jakich 
lokalizacjach będą umieszczane pojemniki oraz ile sztuk? 
 
Odpowiedź 
 
Wskazanie lokalizacji i ilości pojemników nastąpi niezwłocznie po zebraniu stosownych informacji, ze 
złożonych deklaracji. 
 
12. Pytanie 
Skoro zgodnie z ogólną częścią SIWZ oraz OPZ przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy czy nie stanowi wyjścia poza zakres 
przedmiotowy odbioru odpadów z punktów zbiórki selektywnej , które nie stanowią nieruchomości 
zamieszkałych. 
 
Odpowiedź 
 
Nie, ponieważ punkty te są przeznaczone wyłącznie na odpady wytwarzane przez użytkowników lokali 
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. 
 
 
 
 
 



 
13. Pytanie  
Czy kontenery w PSZOK zapewnia Wykonawca. 

 
Odpowiedź 
 
 Tak 
 
14. Pytanie 
W jaki sposób wykonawca ma wyposażyć w kody kreskowe? Czy zamawiający przygotuje kody 
kreskowe? 
 
Odpowiedź  
 
Naniesienie kodów kreskowych na worki jest obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie narzuca 
sposobu wykonania tego obowiązku. 
 
15. Pytanie 
Wnioskujemy o dodanie w OPZ zapisu w części dotyczącej obowiązków wykonawcy, że skierowanie 
odpadów do instalacji zastępczej możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku awarii lub wyczerpania 
mocy przerobowych wszystkich RIPOK w rejonie warszawskim. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie zmieni wymagania w tym zakresie. 
 
16. Pytanie 
Zgodnie z OPZ wykaz adresów nieruchomości nastąpi 16 dni przed rozpoczęciem realizacji usług. Czy w 
wykazie będzie informacja o deklaracji zbiórki selektywnej na nieruchomości. Wnioskujemy o 
wcześniejsze przekazanie list ze względu na konieczność sporządzenia harmonogramu odbioru. 
 
Odpowiedź 
 
Wykaz nieruchomości na terenie gminy Milanówek Zamawiający może przekazać wcześniej. Przekazanie  
danych z deklaracji nastąpi  niezwłocznie po ich skompletowaniu. 
 
17. Pytanie  
Zamawiający żąda przedstawienia co miesiąc z fakturą karty przekazania odpadów oraz sprawozdania. 
Jakie informacje mają zostać zwarte w sprawozdaniu. Czy mają to być sprawozdania według 
określonego w art. 9t uciąg, ale miesięczne a nie kwartalne? Na KPO nie ma informacji dotyczącej 
odzysku. Wnioskujemy aby wykonawca był zobowiązany dostarczać także kopie dokumentów DPR. 
 
 
Odpowiedź 
 
Sprawozdanie miesięczne ma być uproszczone w stosunku do sprawozdania kwartalnego i powinno 
zawierać oświadczenie o przekazaniu odpadów z dowodami tego przekazania. 
 
 
18. Pytanie 
W przypadku sprawozdawczości okresowej kwartalnej (pkt 12 OPZ ppkt D) wnioskujemy, aby dołączane 
były kopie dokumentów DPR, ponieważ na podstawie samych KPO nie można ustalić osiąganych 
poziomów odzysku. 

 
Odpowiedź 
 
Zakres i forma sprawozdań kwartalnych ma być zgodna z właściwymi przepisami. Strony zawartej 
umowy będą uprawnione do modyfikacji sprawozdań kwartalnych, również w sposób wskazany w 
pytaniu, jeśli zajdzie taka konieczność. 
 

 
 

 

 

 



 
19. Pytanie 
Zamawiający żąda udostępnienia systemu monitorowania pojazdów. Może to nastąpić wyłącznie na 
podstawie licencji producenta oprogramowania, na co wykonawca nie ma wpływu. W jakiej formie zatem 
ma nastąpić udostępnienie? Wykonawca nie może udzielić sub-licencji? 
 
Odpowiedź 
 
Wykonawca ma zapewnić udostępnienie systemu monitorowania. Należy za tym wystąpić o dodatkową 
licencję. 
 
20. Pytanie 
Czy zamawiający przeszkoli pracownika wykonawcy w zakresie obsługi modułu elektronicznego do 
sprawozdawczości oraz nadzoru strumienia odpadów? 
 
Odpowiedź 
 
Tak. 
 
21. Pytanie 
Czy wykonawca ma posiadać własny system identyfikacji i ewidencji worków za pomocą kodów 
kreskowych? Jakie dane ma gromadzić system? Czy jeżeli wykonawca nie ma takiego systemu musi 
kupić odpowiednie oprogramowanie. Czy wykonawca ma obowiązek skanować kody kreskowe podczas 
odbioru odpadów? 
 
Odpowiedź 
Wykonawca musi posiadać własny system identyfikacji. Dane jakie powinien gromadzić system to: 
adres posesji, nazwisko i imię, rodzaj odpadu. Wykonawca ma obowiązek skanowania kodów 
kreskowych 
 
22. Pytanie 
Na czym mają polegać i z jakich działań składać się akcje edukacyjno – informacyjne, które ma 
przeprowadzić wykonawca? 
 
Odpowiedź 
 
Ulotki rozdawane mieszkańcom i właścicielom nieruchomości. 
Prelekcje w placówkach oświatowych. 
 
23. Pytanie 
W OPZ w obowiązkach wykonawcy wnioskujemy o zamieszczenie informacji, że wszystkie odpady 
odbierane z pojemników i worków zawierające niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą 
zostać przekazane bezpośrednio do zagospodarowania w RIPOK i nie mogą być magazynowane przez 
Wykonawcę na terenie bazy magazynowo-transportowej. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie zmieni swoich wymagań. Wykonawca ma działać zgodnie z przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
 
24. Pytanie 
Czy (w jaki) sposób zamawiający zamierza weryfikować w okresie realizacji umowy, że odpady 
selektywnie odbierane i przekazywane są do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, o której 
mowa w art. 9 c ust. 1 ucipg? 
 
Odpowiedź 
 
Przez czynności kontrolne określone w siwz i wzorze umowy. 
 
25. Pytanie 
 Jakie działania zamawiający zamierza wdrożyć i jakich dokumentów żądać od wykonawcy na dowód (a 
nie uprawdopodobnienie) zagospodarowania odpadów selektywnie odebranych od właścicieli 
nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Obowiązek nadzoru wynika wprost z art. 3 ust. 2 
pkt 4 UCIPG i dotyczy wszystkich komunalnych nie tylko niesegregowanych, a w definicji 



 
„gospodarowanie” zgodnie z ustawą o odpadach rozumie się także nadzór nad transportem i 
przetwarzaniem odpadów. 
 
Odpowiedź 
 
Dowody określono siwz i wzorze umowy. 
 
26. Pytanie 
Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca zobowiązany jest ograniczyć masę odpadów komunalnych 
legających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z wymogami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania masy tych 
odpadów. Czy (w jaki sposób) zamawiający zamierza dokonać weryfikacji prawdziwości danych 
deklarowanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 9n UCIPG, w szczególności ze względu na 
fakt, że wykonawca który nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów może nie mieć w 
ogóle wpływu (ani wiedzy) na temat ilości i masy odpadów – pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania na składowisku odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na 
składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania? 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający określił w siwz i wzorze umowy środki, za pomocą których będzie weryfikował 
prawidłowość działania wykonawcy. 
 
27. Pytanie 
W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów zamawiajmy zamierza wdrożyć i prowadzić nadzór 
(kontrolę – art. 3 ust. 2 pkt 4 UCIPG) nad wykonaniem obowiązków ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania? 
 
Odpowiedź  
 
Jak w odpowiedzi na pytanie 26. 
 
28. Pytanie  
Czy odebrane z nieruchomości zmieszane odpady komunalne wykonawca może przewieźć do bazy 
magazynowo - transporowej w celu tymczasowego magazynowania aby uzyskać większą ilość do 
transportu do RIPOK? Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, jakie będą konsekwencje dla wykonawcy, 
który będzie magazynował odpady? Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna jak zamawiający zamierza 
zweryfikować, w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy UCIPG, że odpady 
komunalne zmieszane nie są poddawane wstępnej segregacji, niezgodnie z ustawą, a dopiero po tym 
procesie transportowane do RIPOK? 
 
Odpowiedź 
 
Wykonawca ma działać zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
29. Pytanie 
Czy zamawiający będzie żądał od wykonawcy, aby ten informował go o zmianie instalacji lub podmiotu 
do których dostarcza odpady komunalne odebrane  z terenu gminy Milanówek? Czy wykonawca musi 
uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę? 
 
Odpowiedź 
 
Tak, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o takim zamiarze. Zgoda Zamawiającego 
na zmianę instalacji nie jest wymagana. 
 
30. Pytanie 
Proszę o podanie jakie będą kryteria i dowody rozpatrywania reklamacji. Czy wykazanie zapisu z GPS 
pojazdu przejazdu i zatrzymania obok posesji będzie dowodem, że w terminie przejazdu nie zostały 
wystawione odpady? Wnioskujemy o opisanie procedury reklamacji w umowie. 
 
 
 



 
Odpowiedź 
 
Zapis z GPS jest dowodem wykonania czynności. Pracownik wykonawcy składa oświadczenie, że w tym 
dniu odpadów nie wystawiono. Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o zdarzeniu osobie 
wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcą. 
 
31. Pytanie 
W jaki sposób / jakimi metodami wykonawca ma weryfikować czy mieszkańcy dotrzymują standardu 
prowadzenia selektywnej zbiórki. W szczególności, czy świadczy o nieprowadzeniu takiej zbiórki: 
 a. nie wystawienie jednego z worków na odpady selektywne w terminie odbioru 

b. gromadzenie w pojemniku na odpady zmieszane nieumytych plastikowych pojemników po 
jogurtach, serkach, 

 c. umieszczenia w pojemniku na odpady zmieszane jednej butelki szklanej, 
d. gromadzenia selektywnego nieumytych pojemników po produktach mlecznych, butelek z 
resztkami płynów w nich przechowywanych, etc. 

 
Odpowiedź 
 
Zapis z GPS jest dowodem wykonania czynności. Pracownik wykonawcy składa oświadczenie, że w tym 
dniu odpady wystawiono z naruszeniem deklaracji o segregowaniu odpadów. Wykonawca niezwłocznie 
przekazuje informację o zdarzeniu osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktów z 
wykonawcą. 
 
Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 

 

 

                Z poważaniem 
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