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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

  

 

 

 

 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie w roku 2016 odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice 
 

 

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Proszowice 

udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy: 

 

 

Pytanie 1 

Wnosimy o określenie sposobu gromadzenia i odbioru odpadów popiołu paleniskowego 

zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. 

Odpowiedź:  

Właściciele nieruchomości (zgodnie z załącznikiem C1, C2, C3) na której powstają odpady 

komunalne zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności 

dostosowanej do ilości powstających odpadów z uwzględnieniem częstotliwości i sposobu 

pozbywania sie odpadów z nieruchomości. Popiół z palenisk domowych  może być zbierany 

przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach o pojemności 60, 110, 120, 240, 1100 l, 

dopuszczone są również inne pojemniki i kontenery – w tym worki. Popiół z palenisk 

domowych zbierany w workach nie może przekraczać wagi 25 kg. Zwyczajowo w budynkach 

jednorodzinnych i wielorodzinnych popiół zbierany jest w workach.  

Ze względu na różną ilość popiołu powstającą na nieruchomościach nie ma możliwości  

określenia szczegółowego sposobu  zbierania popiołu z palenisk domowych w budynkach 

jednorodzinnych i wielorodzinnych – rodzaj i wielkość pojemników właściciel nieruchomości 

dostosowuje do potrzeb.  

 
   

 

Pytanie 2 

W pkt. 5 SOPZ Zamawiający określa poszczególne kolory pojemników przeznaczonych do 

gromadzenia różnych frakcji odpadów gromadzonych selektywnej dla zabudowy 

wielorodzinnej. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie właścicielom nieruchomości 

pojemników w innej kolorystyce odpowiednio oznakowanych rodzajem odpadu 

Odpowiedź: 

Po uzgodnieniu z Zamawiającym TAK  

 

Pytanie 3 



Dotyczy pkt. 17 SOPZ – wnosimy o podanie rodzajów pojemników, w jakich gromadzone są 

poszczególne odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych 

Odpowiedź: 

Odpady dostarczane przez mieszkańców zbierane są w pojemnikach lub miejscach 

dostosowanych do ilości i rodzaju odpadów – pojemniki o pojemności  30, 60, 110, 120, 240, 

1100 litrów kontenerach 5, 7, 10 m
3
; oleje w beczkach, świetlówki w kontenerze na 

świetlówki, niektóre rodzaje odpadów (metale, odpady wielkogabarytowe)  zbierane w 

wyznaczonych miejscach w pryzmach.   

 

 


