
 
 

 

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 

 

„na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 
treści SIWZ: 
 
 

1.Pytanie  
Jakie rodzaje pojemników, z jaką częstotliwością i w jakich ilościach są obecnie opróżniane w zabudowie 
wielorodzinnej? 

 
Odpowiedź  
 
Zamawiający nie prowadził statystyk używanych pojemników do gromadzenia stałych odpadów 
komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, ponieważ sprawy te nie podlegały jego kompetencjom. 
 
2.Pytanie  
Zamawiający dopuszcza gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych  w workach.  
Co Zamawiający ma na myśli? Czy to, ze odpady te będą przez mieszkańców gromadzone w workach, a 
worki będą umieszczane w pojemnikach? Niedopuszczalne jest zbieranie odpadów komunalnych 
zmieszanych w workach, a nie w pojemnikach ze względów higienicznych. Prosimy o doprecyzowanie i  
zmianę zapisów? 

 
Odpowiedź  
 
Odpady komunalne zmieszane w zabudowie jednorodzinnej będą gromadzone w workach nie w 
pojemnikach. Nie ma przepisów, które nie zezwalają na takie gromadzenie, zaś częstotliwość odbioru 
tych odpadów została tak określona aby nie stanowiło to jakiegoś utrudnienia. Ponadto system workowy 
nie został zakwestionowany przez Sanepid czy też Wojewodę.  
 
3. Pytanie 
Zamawiający przewiduje odbiór odpadów ogrodowych i zielonych w zabudowie jednorodzinnej przez cały 
rok, a te odpady są wytwarzane jedynie w sezonie wegetacji rośli. 
Prosimy o doprecyzowanie i zmianę zapisów. 

 
Odpowiedź 
 
Odbiór odpadów ogrodowych i zielonych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do sezonu wegetacji roślin. 
Są to odpady wytwarzane również z powodu spożycia owoców, warzyw i ich przetworów w 
gospodarstwach domowych. 



 
 
4. Pytanie 
SOPZ str. 3, zabudowa wielorodzinna pkt. 3. Odpady ulegające biodegradacji ogrodowe i zielone – nie 
rzadziej niż dwa razy w tygodniu, zgodnie z ustalonym między Zamawiającym  a Wykonawcą 
harmonogramem. Czy Zamawiający przewiduje odbiór odpadów ogrodowych i zielonych w zabudowie 
wielorodzinnej  przez cały rok, a te odpady są wytwarzane jedynie w sezonie wegetacji rośli. 
Prosimy o doprecyzowanie i zmianę zapisów. 

 
 
Odpowiedź 
 
Jak w odpowiedzi na pytanie 3. 
 

5. Pytanie 
 
SOPZ str. 3: 
 
Odbiór odpadów przeterminowanych leków, zużytych baterii, świetlówek, chemikaliów, budowlanych 
odbywać się będzie przez Wykonawcą w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przesłanego przez 
Zamawiającego mailem lub faksem. W przypadku zgłoszenia reklamacji w dzień po którym wypada dzień 
świąteczny, nie będzie możliwości odebrania odpadów w czasie nie dłuższym niż w przeciągu 24 godzin 
od otrzymania zawiadomienia> 
Prosimy o zmianę tego zapisu na: 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji w czasie nie 
dłuższym niż w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznego potwierdzonego faxem 
lub e-mailem. 
W przypadku gdy dniem następującym po zgłoszeniu reklamacji jest dzień wolny od pracy termin 
rozpatrzenia reklamacji ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy.  

 
Odpowiedź 
 
Zamawiający uwzględnia treść zapisu wykonawcy i wprowadza do siwz zapis o treści: 
Jeśli dzień wymaganego wykonania usługi na zlecenie  zamawiającego przypada na dzień ustawowo 
wolny od pracy, wykonawca wykona usługę w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od 
pracy. 
 
6. Pytanie  
 
Dot. SOPZ str. 4 pkt 6  
 
Jak często odpady budowlane będą odbierane od mieszkańców, na każde ich zgłoszenie? Czy będą 
usuwane poprzez zamówienie przez właściciela  nieruchomości kontenera na gruz? Prosimy o 
oszacowanie ilości tego typu odpadów przewidzianych do zbierania w całym okresie trwania zlecenia.  
Prosimy ponadto o doprecyzowanie ilości gruzu np. do 1 m3, których odbiór będzie wliczony w ryczałtową 
cenę obsługi Gminy, żeby uniknąć sytuacji konfliktowych z mieszkańcami, którzy będą chcieli oddać 
większe ilości gruzu, niż to przewiduje SIWZ. Prosimy o doprecyzowanie  i uściślenie tych zapisów? 

 
Odpowiedź 
 
Zamawiający założył liczbę czynności dotyczących odbioru odpadów budowlanych na zgłoszenie w 
załączniku nr 15 do siwz, na podstawie którego wykonawcy opierają kalkulację ceny ofertowej. 
Zamawiający nie jest w stanie określić częstotliwości wezwań ani ilości odpadów budowlanych 
podlegających jednokrotnemu odebraniu. Ryzyko wynikające z nierównomiernych wezwań i 
nieokreślonych bliżej ilości odpadów spowodowanych remontami indywidualnych użytkowników 
nieruchomości jednorodzinnych i lokali w nieruchomościach wielorodzinnych obciąża wykonawcę.  
Wykonawca nie będzie wzywany do odbioru odpadów budowlanych powstających podczas realizacji 
dużych robót budowlanych. 
 
7. Pytanie  
 
Dotyczy zapisów SOPZ str. 4 i 5: 
 
Czy w przypadku konieczności zakupu przez Wykonawcę większej ilości worków w okresie trwania 
realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zwiększenie wynagrodzenia z tym związane? Jeżeli tak 



 
to w jaki sposób? Czy zgodnie z  paragrafem 2 ust. 1 pkt 5 projektu umowy Zamawiający zwiększy 
wynagrodzenie w ramach przedmiotowej umowy? 

 
Odpowiedź 
 
Tak. Liczby worków podane w siwz uwzględniają możliwość zwiększenia liczby nieruchomości o 3 %. 
 
8. Pytanie 

 
Dotyczy SOPZ str. 5  
 
Prosimy o informację w jakim celu worki będą miały kody kreskowe (naklejane)? Jak ma wyglądać 
system identyfikacji i ewidencji worków? Kto będzie odpowiedzialny za naklejanie kodów kreskowych. 

 
 
Odpowiedź 
 
Za stosowanie kodów kreskowych na workach odpowiada wykonawca.  
 
9.  Pytanie 
 
SOPZ str. 6 pkt 2d) Dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych 
obsługujących region warszawski. 
Proszę o podanie przypadków w jakich dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji 
zastępczych obsługujących region warszawski  

 
Odpowiedź 
 
Skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych następuje zgodnie z zapisami WPGO oraz 
art.  art. 9e ustawy u.c.p.g. 
 
10. Pytanie 
Dotyczy SOPZ str. 6 pkt 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do dnia 21 czerwca br po 
5000 szt. worków każdego rodzaju. 

 
Odpowiedź 
 
Wykonawca odpowiada za właściwe zaopatrzenie nieruchomości w worki. 
Siedziba Zamawiającego oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów stanowić będą dodatkową możliwość 
pobrania przez mieszkańców worków. Zamawiający będzie prowadził rejestr wydanych worków, który 
będzie udostępniony Wykonawcy. 
 
 
11. Pytanie  
Dotyczy: SOPZ str. 6 pkt n: Wykonanie co najmniej dwóch akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie 
zbiórki selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek, z tym że pierwsza akcja 
winna się odbyć w 2013 r.” 
Na czym mają polegać akcje edukacyjno-informacyjne, jakie koszty tych akcji przewidzieć? 
 
Odpowiedź 
 
Akcje mają polegać na rozdawaniu ulotek mieszkańcom i  właścicielom nieruchomości, prelekcje w 
placówkach oświatowych. Zamawiający nie jest  w stanie wskazać nakładów finansowych.  
 

12. Pytanie 
W związku, ze Zamawiający wymaga osiągnięcia przez Wykonawcę poziomów odzysku i recyklingu 
prosimy  o informację, czy do wyliczenia tego poziomu i wypełnienia w tym zakresie sprawozdania 
kwartalnego do Gminy będzie brany pod uwagę recykling uzyskany z odpadów o kodzie 20 03 01 

 
Odpowiedź 
 
Sposób wyliczenia poziomów recyklingu powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645); i 



 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 
 
13. Pytanie  
Czy niniejsze zamówienie obejmuje odbiór odpadów z działek rekreacyjnych? Jeżeli tak, to jaka jest ilość 
tych działek, kiedy będzie odbiór, z jaką częstotliwością, ile poszczególnych rodzajów odpadów jest 
przewidzianych do odbioru? 

 
Odpowiedź 
 
Niniejsze zamówienie nie przewiduje odbioru odpadów z terenu działek rekreacyjnych. 
 
14. Pytanie 
Jakie jest ogrzewanie na terenie Gminy Milanówek, tzn, ile np. procentowo jest zabudowań ogrzewanych 
węglem? Ile jest nieruchomości, gdzie wytwarzany będzie popiół w sezonie grzewczym. 

 
Odpowiedź  
 
Zamawiający nie posiada takich informacji. 
 
15. Pytanie 
 
Dotyczy § 4 ust. 4 projektu umowy:  
”Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i 
może być zmienione wyłącznie  w przypadku zmiany podatku VAT.”  
Treść tego ustępu w zakresie możliwości zmiany umowy wyłącznie w przypadku zamiany stawki VAT 
pozostaje  w sprzeczności z postanowieniami paragrafu 2 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, gdzie 
przewidziane są możliwości zmiany umowy. 
Prosimy o wykreślenie zapisu w paragrafie 4 ust. 4  w zakresie: „i może być zmienione wyłącznie w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT.” 

 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie zmieni treści wzoru umowy w tym zakresie. Postulat wykonawcy wynika z 
nieodczytania pozostałych zapisów umownych. 
 
16. Pytanie 
Projekt umowy § 8 1.5.5) 300,00 zł za każdy dzień nieterminowego wykonania usługi odbioru odpadów z 
zabudowy jednorodzinnej (za każdą jednorodzinną nieruchomość); 6) 500,00 zł za każdy dzień 
nieterminowego wykonania usługi odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej: 
Prosimy o zmianę zapisów na: 
5) 300,00 zł za każdy dzień roboczy nieterminowego wykonania usługi odbioru odpadów z zabudowy 
jednorodzinnej ( za każdą jednorodzinną nieruchomość) 
6) 500,00 zł  za każdy dzień roboczy nieterminowego wykonania usługi odbioru odpadów z zabudowy 
wielorodzinnej. 

  
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie dni nieterminowego wykonania wskazanych powyżej, poprzez 
dodanie określenia „roboczy”. 
 
17. Pytanie  
Projekt umowy § 8 1.9) 2500,00 zł za każdorazowe niedostarczenie wszystkim właścicielom 
nieruchomości harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego: za równoznaczne z 
niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której spośród 50 wybranych przez 
Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 10 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od 
Wykonawcy harmonogramu w ogóle albo w określonym terminie. 
 
Jaki Wykonawca ma wpływ na możliwość bezpośredniego dotarcia do mieszkańca, z reguły są oni 
nieobecni na posesji podczas odbioru odpadów? 



 
Harmonogramy Wykonawca może dostarczyć podczas opróżniania pojemników do skrzynek pocztowych 
oraz do Gminy, żeby były one dostępne przez cały czas realizacji umowy. Prosimy o zmianę tych zapisów 
i usunięcie kar. 

 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie wymaga osobistego wręczenia harmonogramu mieszkańcom.  
 
18. Pytanie 
Załącznik nr 15 do SIWZ wytyczne do obliczenia ceny. 
Proszę o wyjaśnienie co to znaczy, że liczba nieruchomości objęta odbiorem gruzu wynosi 6180 z czego 
wynika ta wartość.? 

 
Odpowiedź 
 
Liczba podanych nieruchomości nie ma związku z liczbą wykonywanych czynności odbioru odpadów 
budowlanych na wezwanie zamawiającego. 
 
 
 
Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 

 

 

 
                Z poważaniem 

                             Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                           Anna Dziemiańczyk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 
 
 
 


