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WYJAŚNIENIA 

dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy położonych na terenie gminy Proszowice

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SIWZ. Wykonawca w skierowanym piśmie nie zwrócił się  o udzielenie
potrzebnych  interpretacji  postanowień  SIWZ  lecz  skierował  własne  postulaty  zmiany  jej
zapisów.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  nie  był  zobowiązany  do  wyjaśnień
oczywistych dla Wykonawcy zapisów niemniej jednak wyjaśnia, że zapisy SIWZ wynikają z
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1
SIWZ: „Wykonawca obowiązany będzie przekazywać odebrane zmieszane odpady komunalne
oraz  odpady  zielone  bezpośrednio  do  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów
komunalnych, a selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem
innego zbierającego odpady do instalacji  odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).”
 
 Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone muszą być zbierane i  transportowane
zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  -  art.  9e:  
„ 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
1)  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  bezpośrednio  lub  za  pośrednictwem
innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;
2)  zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz  odpadów  zielonych  bezpośrednio  do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

1a.  Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, o której mowa w art. 35 ust. 6a ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.



1b.  Dopuszcza  się  przekazywanie  zmieszanych  odpadów  komunalnych  niezbędnych  do
przeprowadzenia rozruchu instalacji do spalarni odpadów określonej w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych albo
jako  ponadregionalna  instalacja  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych,  przed
uwzględnieniem  tej  instalacji  w  uchwale  w  sprawie  wykonania  wojewódzkiego  planu
gospodarki odpadami.
1c.  Dopuszcza  się  przekazywanie  zmieszanych  odpadów komunalnych  lub  odpadów
zielonych za pośrednictwem stacji  przeładunkowej,  o  której  mowa w art.  23 ust.  10
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2.  Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami  komunalnymi  odbieranymi  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  selektywnie
zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą”

Ustawa o odpadach art.  23: 
„1.  Odpady są zbierane w sposób selektywny.
2.  Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania:
1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania;
2) komunalnych osadów ściekowych;
3) zakaźnych odpadów medycznych;
4) zakaźnych odpadów weterynaryjnych;
5) zmieszanych odpadów komunalnych;
6) odpadów zielonych.
3.  (uchylony).
4.  Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych
odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów jest
konieczne,  marszałek  województwa  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zbierania  odpadów
może zezwolić, w drodze decyzji, na ich zbieranie.
5.  W  przypadku  zbierania  zakaźnych  odpadów  medycznych  lub  zakaźnych  odpadów
weterynaryjnych  na  terenach  zamkniętych  zezwolenie,  o  którym mowa w ust.  4,  wydaje
regionalny  dyrektor  ochrony  środowiska  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zbierania  tych
odpadów.
6.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, może być wydane na okres nie dłuższy niż rok.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przepisy art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
8.  Zakaz zbierania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych
nie  dotyczy  zakaźnych  odpadów  medycznych  i  zakaźnych  odpadów  weterynaryjnych
powstałych w wyniku świadczenia usług medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie.
9.  Wytwórca  zakaźnych  odpadów  medycznych  i  zakaźnych  odpadów  weterynaryjnych
powstałych w wyniku świadczenia usług na wezwanie jest obowiązany do bezzwłocznego
dostarczenia  wytworzonych  odpadów  do  przystosowanych  do  tego  celu  pomieszczeń
spełniających wymagania w zakresie magazynowania takich odpadów.
10.  Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do zbierania odpadów, o których
mowa  w  ust.  2  pkt  5  i  6,  w  stacji  przeładunkowej  prowadzonej  przez  podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości lub przez prowadzącego
regionalną  instalację  przetwarzania  odpadów  komunalnych  lub  prowadzącego
ponadregionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych.
11.  Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do zbierania odpadów zielonych przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”



Ad. 2
SIWZ:  „Ponadto  Wykonawca  będzie  odbierał  bezpośrednio  z  terenu  nieruchomości
zamieszkałych  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe,  wyodrębnione  z  odpadów komunalnych,
powstałe  w  wyniku  remontów  prowadzonych  samodzielnie  przez  mieszkańców,  oraz
zagospodarowywał te odpady. Usługa ta będzie świadczona na każdorazowe, indywidualne
zgłoszenie  Zamawiającego:  Wykonawca  każdorazowo udostępni  pojemnik  typu  big-bag  o
pojemności minimum 500 l i ładowności 0,5 Mg przeznaczony na ww. Konstrukcja pojemnika
powinna umożliwić swobodne i łatwe umieszczenie w nim odpadów. 
Pytanie: „Jak należy rozumieć wymóg odbioru bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych
odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  wyodrębnionych  z  odpadów  komunalnych,  w
sytuacji  gdy  dostęp  do  danej  nieruchomości  jest  niemożliwy  lub  utrudniony  z  uwagi  na
przeszkody natury faktycznej  (np.  nieodśnieżone drogi wewnętrzne,  przedmioty tarasujące
dostęp  do  miejsca  gromadzenia  odpadów)  lub  prawnej  (brak  zgody  właściciela  drogi
wewnętrznej na dojazd do innej nieruchomości położonej przy tej drodze) ?”
Proponowana  zmiana  w  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
zastąpienie  całej  obecnej  treści  ww.  akapitu  nr  2  na  stronie  3  SIWZ  treścią  brzmieniu
następującym:
"Ponadto  Wykonawca  będzie  odbierał  z  nieruchomości  zamieszkałych,  z  miejsca
ogólnodostępnego  przed  posesją,  do  którego  dostęp  jest  możliwy  bezpośrednio  z  drogi
publicznej,  w  którym  właściciel  nieruchomości  wystawił  pojemnik,  odpady  budowlane  i
rozbiórkowe,  wyodrębnione  z  odpadów  komunalnych,  powstałe  w  wyniku  remontów
prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców, oraz zagospodarowywał te odpady. Usługa
ta będzie świadczona na każdorazowe, indywidualne zgłoszenie Zamawiającego: Wykonawca
każdorazowo udostępni  pojemnik  typu  big-bag  o  pojemności  500  l  i  ładowności  0,5  Mg
przeznaczony  na  ww.  Konstrukcja  pojemnika  powinna  umożliwić  swobodne  i  łatwe
umieszczenie w nim odpadów"

jest przez Zamawiającego odrzucona. Określenie, że odpady budowlane i rozbiórkowe będą
odbierane  z  „miejsca  ogólnodostępnego  przed  posesją  do  którego  dostęp  jest  możliwy
bezpośrednio z drogi publicznej” jest zbyt restrykcyjne i nie ma uzasadnienia. W sytuacjach
nadzwyczajnych, które mogą wystąpić np.  niemożliwy lub utrudniony dostęp z uwagi na
przeszkody  natury  faktycznej,  gdy  nie  jest  możliwa  realizacja  usługi  zgodnie  z  Umową,
sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym
i  Wykonawcą  i  może  polegać  w  szczególności  na  wyznaczeniu  innych  terminów  oraz
uzgodnionych miejsc ich odbioru.

Ad. 3
„Odnośnie do treści punktu 19 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wykonawca
prosi  o  wyjaśnienie,  jakiego  rodzaju  dokumenty  mogą  być  uznane  za  "dokumenty
potwierdzające mycie i dezynfekcję pojazdów" w rozumieniu tego punktu SOPZ”.

pkt. 19 SOPZ
1. „Wykonawca jest zobowiązany do mycia i dezynfekcji pojazdów do zbierania odpadów

komunalnych z częstotliwością gwarantującą zapewnienie właściwego stanu sanitarnego
pojazdów nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w sezonie letnim nie rzadziej niż raz na 2
tygodnie oraz posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających mycie i dezynfekcję
pojazdów” 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  ministra  Środowiska  z  11  stycznie  2013  r.  w  sprawie
szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli



nieruchomości § 4 pkt. 3 nakłada obowiązek, by: „ Pojazdy i urządzenia były poddawane
myciu  i  dezynfekcji  z  częstotliwością  gwarantującą   zapewnienie  im  właściwego  stanu
sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie”
Rozporządzenie to nie reguluje rodzaju dokumentacji potwierdzającej wykonanie obowiązku
mycia i dezynfekcji pojazdów. Za dokumenty potwierdzające mycie i dezynfekcję pojazdów
mogą być uznane np.
- sporządzony przez pracownika dokonującego mycie i dezynfekcję pojazdu protokół, który
powinien  zawierać  m.  in.  datę  wykonania  zabiegu,  godzinę  rozpoczęcia  i  zakończenia
wykonywania  czynności,  rodzaj  wykonywanych  czynności,  sposób  aplikacji  środka
dezynfekującego, zużycie roztworu roboczego, nazwę środka dezynfekującego oraz numery
rejestracyjne pojazdów, których czynności dotyczyły; 
- faktura z wykonanej czynności mycia i dezynfekcji wystawiona przez uprawniony podmiot
zewnętrzny z podaniem nr rejestracyjnych pojazdów oraz daty wykonania usługi

Ad. 4
„Czy w przypadku gdy właściciel  nieruchomości  nie  udostępni  pojemników i/lub  worków
przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  określony  w  §  9  ust.  3
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Proszowice  -
wykonawca będzie uprawniony do zaniechania odbioru odpadów w tych pojemników i/lub
worków i  odbioru tych  odpadów dopiero w następnym terminie  zbiórki  odpadów danego
rodzaju zgodnie z harmonogramem?”

Zgodnie z Regulaminem (załącznik C) § 9 ust. 3: „Właściciel nieruchomości obowiązany jest
udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania
tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dojazd”.

W  przypadku  gdy  właściciel  nieruchomości  nie  udostępni  pojemników  lub  worków
przeznaczonych  do  zbierania  odpadów komunalnych  w sposób  określony  w Regulaminie
zaniechanie  przez  Wykonawcę  obowiązku  odebrania  tych  odpadów  będzie  każdorazowo
podlegało weryfikacji  oraz musi być poprzedzone zgłoszeniem Zamawiającemu zgodnie z
pkt. 10 SOPZ: „W przypadku gdy pojemniki lub worki w czasie odbierania z nieruchomości
nie  są udostępnione Wykonawca niezwłocznie (nie  później  niż  do godziny 9.00 w kolejny
dzień roboczy zgłasza ten fakt Zamawiającemu drogą elektroniczną dołączając potwierdzenie
w postaci dokumentacji fotograficznej lub notatki służbowej podpisanej przez pracownika. W
przypadku  braku  powyższego  zgłoszenia  reklamacja  dotycząca  danej  nieruchomości
zgłoszona przez właściciela nieruchomości będzie uwzględniona.” 

Ad. 5
Proponowana   zmiana  w  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
dodanie postanowienia o treści 
   1) "Wykonawca nie jest obowiązany odebrać odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, jeżeli pojemniki i worki zawierające odpady nie zostały na czas odbierania 
tych odpadów prawidłowo udostępnione przez właściciela nieruchomości, w szczególności 
poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do 
nich dojazd po drodze publicznej".
oraz dodanie postanowienia o treści
2)  "W  przypadku  wystąpienia  warunków  uniemożliwiających  wykonanie  usługi  (np.
nieprzejezdność dróg, bardzo duże oblodzenie dróg, intensywne opady śniegu, zniszczenie



mostu, brak zgody właściciela drogi wewnętrznej na poruszanie się po tej drodze pojazdów
wykonawcy  itd.)  -  wykonawca  będzie  zobowiązany  do  niezwłocznego  poinformowania
właściciela  nieruchomości,  z  której  nie  ma  możliwości  odbioru  odpadów,  oraz
Zamawiającego  o  zaistniałych  okolicznościach  uniemożliwiających  odbiór  odpadów  oraz
odbioru tych odpadów w następnym terminie odbioru danego rodzaju odpadów wynikających
z harmonogramu".
są przez Zamawiającego odrzucone. W sytuacjach nadzwyczajnych, które mogą wystąpić np.
warunki  atmosferyczne  na  drogach,  brak  odśnieżenia  lub  niewłaściwe  utrzymanie  dróg
skutkujące  ich  nieprzejezdnością,  brak  zgody  właściciela  drogi  na  poruszanie  się  po  niej
pojazdów Wykonawcy, gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z Umową, sposób i
termin  odbioru  odpadów  będzie  każdorazowo  uzgadniany  pomiędzy  Zamawiającym  i
Wykonawcą  i  może  polegać  w  szczególności  na  wyznaczeniu  innych  terminów  oraz
uzgodnionych miejsc ich odbioru.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Grzegorz Cichy


