
 
 
 
 

Opatówek, dnia 11 września 2019 r. 

Zp.In.271.24.2019 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek.  

II.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych 
administrowanych przez Gminę Opatówek. 

 

Gmina Opatówek informuje, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację ww. zadania złożył zapytania do Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 
W związku z powyższym Gmina Opatówek przekazuje poniżej treść pytań i udziela 
odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1: 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbierał wszystkie 
wystawione dodatkowe czarne worki ustawione przy koszach na odpady zmieszane. Jakiej 
pojemności worków są dopuszczone przez Zamawiającego? Czy zakup worków leży w gestii 
właścicieli nieruchomości czy Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza worki o pojemności min. 120 l. Zakup worków leży w gestii 
Wykonawcy. Powyższe wynika ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia "Opis 
przeznaczenia worków poszczególnych kolorów, która będą dostarczone  
na nieruchomości" - str. 9. 
 
Pytanie 2: 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbierał w okresie 
grzewczym dodatkowe pojemniki na popiół. Jakiej pojemności pojemniki przewiduje 
Zamawiający? Wskazanie tych danych jest niezbędne w celu sporządzenia realnej kalkulacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający Przewiduje dwa pojemniki o pojemności do 120 l/nieruchomość. 
 
Pytanie 3: 
W przypadku gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach i workach odpowiadających 
wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek 
Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Czy Wykonawca  
ma obowiązek odebrać odpady gromadzone w ww. sposób? 
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Odpowiedź: 
Wykonawca nie ma obowiązku odbierać odpadów gromadzonych w pojemnikach  
i w workach nieodpowiadających wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Opatówek, Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 4: 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał  
do Urzędu Gminy Opatówek worki do zbiórki selektywnej oraz na odpady zmieszane. 
Prosimy o szacunkowe określenie ilości worków i pojemników gdyż jest to niezbędne  
do sporządzenia realnej kalkulacji. 
 
Odpowiedź: 
Ilość worków jaką Zamawiający przewiduje do dostarczenia do Urzędu Miejskiego Gminy 
Opatówek została określona w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia "Opis 
przeznaczenia worków poszczególnych kolorów, która będą dostarczone  
na nieruchomości" - str. 9. Zmawiający nie przewiduje dostarczenia pojemników do Urzędu 
Miejskiego Gminy Opatówek. Ilość nieruchomości jednorodzinnych na których odpady 
zbierane są w sposób selektywny: 2488 (co najmniej 1 worek na każdą frakcję odpadów 
selektywnie zbieranych). Ilość nieruchomości wielorodzinnych na których odpady zbierane są 
w sposób selektywny: 30 (co najmniej 1 pojemnik na każdą frakcję odpadów selektywnie 
zbieranych). 
 
Pytanie 5: 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył wykaz 
osób, które realizują zamówienie. Jakie dane powinien zawierać ww. wykaz? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił dane które zawierać ma wykaz w projekcie umowy w § 4 pkt 11: 
"Wykonawca składa Zamawiającemu wykaz osób (imię i nazwisko, oraz stanowisko 
służbowe), które zrealizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione  
na postawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania usługi. Zamawiający 
zastrzega, iż usługa nie może być świadczona dopóki Zamawiający nie otrzymania wykazu, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu 
zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy." 
 
Pytanie 6: 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca ustawił kontenery 
na odpady zmieszane w zabudowie wielorodzinnej. Jakiej pojemności kontenery 
Zamawiający dopuszcza do podstawienia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił zasady podstawiania kontenerów w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia - str. 8: "Ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów, w które 
Wykonawca wyposaża posesje jednorodzinne, musi być dostosowana do liczby 
obsługiwanych mieszkańców zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku  
na terenie gminy Opatówek - załącznik nr 1 do OPZ. Dla nieruchomości jednorodzinnych  
i wielorodzinnych, ilość i pojemność pojemników/kontenerów należy dostosować do liczby 
mieszkańców, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników. Szacunkową liczbę urządzeń 
do gromadzenia odpadów zmieszanych, w które należy wyposażyć nieruchomości 
zamieszkałe, Wykonawca obliczy na podstawie załącznika nr 2 do OPZ." 
 
 
 
 



Pytanie 7: 
Zamawiający w charakterystyce worków do selektywnej zbiórki odpadów określił minimalną 
pojemność 120 l. Czy dopuszcza się stosowanie worków o innej (mniejszej) pojemności niż 
120 l? W przypadku szkła ciężar 120 l worka może powodować rozrywanie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza pojemności worków mniejszej niż 120 l. 
Pytanie 8: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbierał od mieszkańca każdą ilość worków  
z selektywną zbiórką odpadów. Czy wszystkie odpady muszą być w oryginalnych workach 
dostarczonych przez Wykonawcę czy dopuszcza się stosowanie innych (dowolnych) 
worków? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbierał od mieszkańca każdą ilość worków  
z selektywną zbiórką odpadów składowanych w oryginalnych workach dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 
Pytanie 9: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbierał odpady budowlane i porozbiórkowe inne niż 
niebezpieczne w ilości max do 50 kg. Jaki sposób gromadzenia (pojemniki, przygotowania 
do odbioru) przewiduje Zamawiający? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje gromadzenie odpadów budowlanych i porozbiórkowych innych niż 
niebezpieczne w ilości max do 50 kg w sposób zabezpieczający przed rozsypaniem. 
 
Pytanie 10: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbierał przeterminowane leki z aptek. Kto zapewnia 
pojemniki na leki dla aptek? 
 
Odpowiedź: 
Pojemniki na leki zapewnia Zamawiający. 
 
Pytanie 11: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał dezynfekcji urządzeń. Prosimy  
o uszczegółowienie sposobu (metod) dezynfekcji? 
 
Odpowiedź: 
Metodę dezynfekcji wybiera Wykonawca. Metoda wybrana przez Wykonawcę ma za zadanie 
oczyścić urządzenia tak aby nie zostały skażone chorobotwórczymi mikroorganizmami  
ze względu na zagrożenia sanitarne. 
 
Pytanie 12: 
W SIWZ Zamawiający określił termin zamówienia od dnia 01.10.2019 roku do dnia 
31.03.2019 roku, natomiast w SOPZ oraz w ogłoszeniu od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r. 
Prosimy o ujednolicenie zapisów. 
 
Odpowiedź: 
W rozdziale I SIWZ (Informacja dla Wykonawców) pkt. 6 TERMIN realizacji zamówienia 

zapis: 

"Zamówienie należy zrealizować w terminie:  
od dnia 01.10.2019 roku do dnia 31.03.2019 roku. Zamawiający informuje,  
że planowany termin rozpoczęcia realizacji świadczenia usługi nastąpi w dniu 



01.10.2019 roku, jednakże w przypadku niedochowania tego terminu rozpoczęcie 
świadczenia usługi nastąpi w dniu podpisania umowy." 
zmienia się na: 

"Zamówienie należy zrealizować w terminie:  
od dnia 01.10.2019 roku do dnia 31.03.2020 roku. Zamawiający informuje,  
że planowany termin rozpoczęcia realizacji świadczenia usługi nastąpi w dniu 
01.10.2019 roku, jednakże w przypadku niedochowania tego terminu rozpoczęcie 
świadczenia usługi nastąpi w dniu podpisania umowy." 
 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 

Gmina Opatówek informuje że wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 

1. W rozdziale I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W pkt 2 ppkt 2.8 zapis:  

"Oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Opatówek. Nie otwierać przed dniem 13 września 2019 r. godz. 10:00" 
zmienia się na: 

"Oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Opatówek. Nie otwierać przed dniem 16 września 2019 r. godz. 10:00" 

2) W pkt 10 ppkt 10.2 zapis:  

"Termin składania ofert upływa dnia 13 września 2019 roku o godz. 9:45." 

zmienia się na:  

"Termin składania ofert upływa dnia 16 września 2019 roku o godz. 9:45." 

3) W pkt 13 ppkt 13.1 zapis:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 13 września 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego  

w sali nr 15." 

zmienia się na:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 16 września 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego  

w sali nr 15." 

 
 
 Sekretarz Gminy Opatówek 
 /-/ Krzysztof Dziedzic 


