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Stawiguda, dnia 29.07.2020r. 

 

 

Zamawiający:  Gmina Stawiguda 

11 – 034 Stawiguda 

                    ul. Olsztyńska 10, 

REGON:  510743195 

NIP:    739-384-15-84 

Strona internetowa: bip.stawiguda.com.pl 

E-mail:   przetargi@stawiguda.pl 

 

 

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

 

 

BiZ/OŚiP.271.1.17.2020 

     

                    

Dotyczy: Postępowanie BiZ/OŚiP.271.1.17.2020 w trybie przetargu nieograniczonego 

na: Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych „zielonych” od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Stawiguda 

 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę 

zapytania: 

 

Pytanie 1 

Przedmiotem zamówienia jest obiór i transport odpadów biodegradowalnych „zielonych", w 

rozdziale III, pkt. 17 SIWZ Zamawiający wskazuje instalację do przetwarzania odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Stawiguda, natomiast w rozdziale VIII, pkt 2 SIWZ jednym z 

warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego ww. 

działalność. Dokumenty te składa się także na wezwanie Zamawiającego - rozdział X, pkt 2 

ppkt 3 SIWZ. 

Prosimy o wykreślenie zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający wykreśla zapis SWIZ w zakresie konieczności posiadania aktualnego 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie składowania, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych 

przez przedsiębiorcę prowadzącego ww. działalność.  
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Pytanie 2  

W załączniku nr 4 do SIWZ - Wykaz narzędzi i urządzeń, Zamawiający wskazuje 

wyposażenie, którym musi dysponować Wykonawca, tj. 

a)   urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie tych zapisów z załącznika, jako niezgodnych z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

b)   Urządzenia    do    selektywnego    gromadzenia    odpadów    komunalnych    przed    ich 

transportem do miejsc przetwarzania na terenie bazy magazynowo-transportowej. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie tych zapisów z załącznika, jako niezgodnych z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający koryguje zapisy w SWIZ poprzez wykreślenie w załączniku nr 4 do SWIZ – 

Wykaz narzędzi i urządzeń konieczności dysponowania przez Wykonawcę: urządzeniem do 

ważenia odpadów komunalnych, urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania na terenie bazy magazynowo-

transportowej. 

 

Pytanie 3 

W rozdziale III SIWZ pkt 1.7. Zamawiający wskazuje, że odbiór odpadów 

biodegradowalnych z PSZOK powinien odbywać się w kontenerach o pojemności 7 m
3
. 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie oraz odbiór ww. odpadów przez Wykonawcę w 

pojemnikach o pojemności 1,1 m
3
? Zmiana typu pojemnika pozwoli usprawnić odbiór 

odpadów oraz zoptymalizować koszty, co pozwoli na przedstawienie korzystniejszej oferty. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia i odbiór odpadów biodegradowalnych z 

PSZOK z pojemników o pojemności 1,1 m
3
. Jednocześnie wskazujemy, że ilość pojemników 

musi pokrywać zapotrzebowanie na ilość odpadów na PSZOK-u.  

 

Pytanie 4 

W rozdziale III SIWZ pkt 1.7. Zamawiający wskazuje, że odbiór i transport odpadów 

biodegradowalnych „zielonych" odbywać się będzie tylko z nieruchomości i miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego. Wnosimy o przekazanie informacji nt. ilości punktów 

odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach. Pozwoli to właściwe oszacowanie i 

skalkulowanie ceny. Bez tych danych Wykonawca będzie musiał do kalkulacji kosztów 

zakładać konieczność objazdu całej gminy, co przy rozliczeniu od 1 Mg odebranych odpadów 

spowoduje bardzo znaczący wzrost ceny. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający poniżej informuje o aktualnej ilości punktów odbioru odpadów w 

poszczególnych miejscowościach: 

 Bartąg 89 

 Bartążek 24 

 Dorotowo 27 

 Gągławki 7 

 Gryźliny i Zielonowo 52 

 Jaroty 24 
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 Majdy i Kręsk 87 

 Miodówko i Zezuj 22 

 Pluski i Rybaki 93 

 Ruś 29 

 Stawiguda 213 

 Tomaszkowo 74 

 Wymój 11 

Razem 752 

 

Zamawiający zastrzega sobie jednakże, że ilość punktów w poszczególnych miejscowościach 

może ulec zmianie. 

 

 

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany 

ogłoszenia oraz nie powodują zmiany terminu złożenia ofert. 
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