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Białowieża, dn. 08.12.2014 r. 

IP.271.16.2014 

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę: 

 „ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE BIAŁOWIEŻA" 

znak postępowania: IP.271.16.2014. 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 ze. 

zm.) Zamawiający dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(siwz). 

Zamawiający informuje, że we wszystkich miejscach siwz i w załącznikach do niej, poprawny znak 

postępowania to: IP.271.16.2014 

Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści siwz, których Zamawiający udziela. 

Pytanie 1: 

W opisie przedmiotu zamówienia str. 1 ust II pkt 1 pkt d jest zapis: Odpady wielkogabarytowe 

( kod 20 03 07), wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 21, kody 20 01 

23, 20 01 35, 20 01 36) oraz zużyte opony (kod 16 01 03 – zamówienie obejmuje wszystkie typy 

i rozmiary opon” Zdaniem Wykonawcy nie można ująć do zamówienia wszystkich rozmiarów 

opon, gdyż opony ciągnikowe, pochodzące z samochodów ciężarowych, sprzętu budowlanego 

i leśnego nie spełniają wymogu odpadu komunalnego. Zgodnie z definicją z ustawy o 

odpadach: odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych (z 

wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji) oraz odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój skład 

lub charakter są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Wnosimy 

o doprecyzowanie zapisu w taki sposób aby odpad spełniał wymogi odpadu komunalnego i 

pochodził z gospodarstwa domowego a nie z działalności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 2: 

W opisie przedmiotu zamówienia str. 3 ust. II pkt 4 pkt a jest zapis: Do obowiązków umownych 

Wykonawcy należy obowiązek odbioru i zagospodarowania następujących odpadów: Niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Gromadzone będą w pojemnikach:-2 poj. PA 1100, 2 poj. 

KP 7, Dzierżawa pojemników i odbiór odpadów: PA 1100 – Parking Gminny, PA 1100 – Budynek Urzędu 

Gminy, KP 7 – Stadion Gminny, KP 7 – Remiza OSP,. 

Zdaniem Wykonawcy  zamówienie obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe, ponadto art 6r ust. 2 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabrania finansowania  celów publicznych gminy 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 
 

Pytanie 3: 
W opisie przedmiotu zamówienia str. 5 ust II pkt5 pkt m ma zapis: System odbierania odpadów 
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komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej 

(odpadów poprodukcyjnych). Wykonawca sugeruje doprecyzowanie zapisu i dodanie słów  w tym 

działalności agroturystycznej. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki 

nie ulegają zmianie. 


