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Rząśnik, dn. 28.11.2019r.  

 

  Wykonawcy 
  (wszyscy)      

 
  
Dotyczy: prowadzonego postepowania na realizację zadania pn. „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnik w roku 2020” – 
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.15.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. 
 
 
Gmina Rząśnik udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawcy z dnia 12.11.2019 r. 
dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym w prowadzonym postępowaniu na 
realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rząśnik w roku 2020”. 
 
Pytanie  nr 1 

Częstotliwość odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

Z informacji zawartej w punkcie 3 Opis przedmiotu zamówienia, w pkt 1 wynika, iż 
obowiązkiem wykonawcy jest odbiór odpadów selektywnych 1 raz w miesiącu, w pkt 3 
odbiór odpadów ulegających biodegradacji 1 x w miesiącu, odpady zielone - 2 x w roku 
maj, sierpień. 

Opisany zapis jest niezgodny ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Wspomniana wyżej ustawa w art. 6r ust. 3b mówi o tym, iż dopuszczalne jest 
zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości 
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do 
października częstotliwość odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może 
być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nic rzadsza niż raz na dwa 
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

W poprzednim piśmie w/w sprawie powołują się Państwo na art. 9.1, zapisy tego artykułu 
odnoszą się do art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6. 

W związku z powyższym ponownie proszę o dostosowanie SIWZ do obowiązujących 
przepisów. 

Odpowiedź nr 1  

Nie wprowadzono zmian. 
 
Pytanie  nr 2 
Odbiór odpadów niesegregowanych zmieszanych. 

Zamawiający w rozdziale III OPZ pkt. 3.1 i 3.2, § 3. SIWZ, a także w zapisach wzoru umowy 
do przetargu wskazuje, iż Wykonawca ma obowiązek przekazywania odpadów 
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komunalnych, odpadów z sortowania odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej 
znajdującej się w regionie ostrołęcko-siedleckim. 

Zamawiający nie wziął pod uwagę nowych wymogów nałożonych ustawą z dnia 19 lipca 
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która weszła w życie w dniu 6 września 2019r. 

W art. 20 ustawy o odpadach uchylono ust. 7-11 na skutek zniesienia obowiązku 
regionalizacji w zakresie konieczności przekazywania bioodpadów, niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów 
mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do 
składowania. Po wprowadzeniu zmian ww. odpady będą mogły być przekazywane do 
instalacji położonych na obszarze całego kraju. Nowelizacja ustawy weszła w życie 
6.09.2019r. 

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy z dniem wejścia w życie nowelizacji tracą moc 
uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

W związku z powyższym proszę o dostosowanie SIWZ oraz wzoru umowy do 
obowiązujących przepisów. 

Odpowiedź nr 2  

§ 3 pkt 3.1 i 3.2 w SIWZ otrzymują brzmienie: 

„§ 3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług – 
Odbieranie  i zagospodarowanie wskazanych w „opisie przedmiotu zamówienia” 
(stanowiącym załącznik  nr 7 do SIWZ) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Rząśnik,  w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie  z zapisami ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości     i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579) oraz aktualnie obowiązującymi aktami 
wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412), Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167. 

3.2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości  
z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
przeznaczone do składowania odebrane z terenu gminy Rząśnik mogą być 
zagospodarowywane wyłącznie w instalacjach do tego przeznaczonych, zgodnie z ogólna 
zasadą bliskości i hierarchią sposobów gospodarowania odpadami.  Wyżej wymienione 
odpady z Gminy Rząśnik powinny być kierowane do Instalacji Komunalnej wpisanej na 
listę marszałka województwa”. 

 
Pytanie  nr 3 

Zamawiający w rozdziale III OPZ pkt.3.2, wskazuje, iż odpady powinny być kierowane do 
Instalacji posiadających status RIPOK. 
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Wykonawca informuje, iż zgodnie z art. 6 pkt 5 i 16 oraz art. 17 ust. 1, 2 i 3 Ustawy 
nowelizującej, a także art. 35 ust. 6 pkt 1 oraz art. 38b ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Ustawy  
o odpadach, na podstawie których żadna z funkcjonujących obecnie instalacji nie może 
być wskazana jako „Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów'', „instalacja 
regionalna przewidziana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2024". 

Po zniesieniu regionów są Instalacje Komunalne. 

W związku z powyższym proszę o dostosowanie SIWZ oraz wzoru umowy do 
obowiązujących przepisów. 

Odpowiedź nr 3  

Zaktualizowano zgodnie z pismem. Wykreślono z Załączniku Nr 5 do SIWZ - wzór umowy  
w § 3 ust.9 pkt 5. 

 
 

    Z  poważaniem 
 

 

                                          


