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Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  Z TERENU GMINY I MIASTA PYZDRY) 

 

1. W rozdziale III pkt 3.1.2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyposażenia 

gniazd na odpady selektywnie zbierane do ich gromadzenia. 

Wykonawca prosi o podanie jakiego rodzaju maja być te pojemniki oraz podanie 

ilości tych pojemników. 

 

Pojemniki na opakowania ze szkła , opakowania z tworzyw sztucznych , papier  , 

drobny złom. Ponadto gniazda są wyposażone przez zamawiającego w kontenery KP-7 . 

Odbiór na zgłoszenie zamawiającego. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do 

odbioru odpadów wyselekcjonowanych z PSZOK .   

 

2. W rozdziale III pkt 3.2.3 Zamawiający wymaga aby przed przystąpieniem do odbioru 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych każdorazowo pusty pojazd 

był zważony na wadze posiadającej ważną legalizacje. 

Czy wykonawca może dokonać ważenia pustego pojazdu na wadze znajdującej się na 

własnej bazie magazynowo – transportowej, czy też Zamawiający wymaga by 

ważenie to odbyło się na terenie stacji przeładunkowej Bardo 

 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego ważenia pojazdu pustego na wadze 

legalizowanej, pojazd może  być ważony na własnej bazie magazynowo – 

transportowej .  

 

3. W rozdziale III pkt 3.2.5 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zbierania  

odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, kontenerów. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „odpady leżące 

luzem”. 

 

Dotyczy odpadów zmieszanych gdyż zdarza się że właściciel nieruchomości nadmiar 

odpadów zmieszanych zgromadził w worku i je wystawił przed nieruchomość lub 

odpad większego rozmiaru np. plastikowe krzesło. Odpady te należy odebrać. 

 

4. W rozdziale III pkt 3.2.16 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazywania 

zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych do regionalnej instalacji określonej w Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2–22 – region VII. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy będzie zobowiązany również do przekazania do 

regionalnej instalacji pozostałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 



nieruchomości zamieszkałych oraz czy opłaty za zagospodarowanie tych odpadów 

będą zobowiązaniem Zamawiającego. 

Wszystkie odpady z nieruchomości zamieszkałych wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć do stacji przeładunkowej BARDO Opłaty za zagospodarowanie odpadów 

ponosi zamawiający . Postępowanie przetarg obejmuje odbiór i transport odpadów. 

  

5. W rozdziale III 3.2.24 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru odpadów: 

piasek i skratki z terenu oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jakich pojemnikach będą gromadzone w/w 

odpady oraz czy odpady te maja być przekazane do regionalnej instalacji i czy 

opłatami za ich zagospodarowanie  będzie obciążony Zamawiający. 

 

Odpady z oczyszczalni gromadzone są w kontenerze KP-7 są to skratki które należy 

dostarczyć do stacji przeładunkowej BARDO . Fakturą należy obciążyć Zakład 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wod – Kanalizacyjnych w Pyzdrach. 

Odbiór wg zgłoszenia przez przez zamawiającego lub przedstawiciela powyższego 

zakładu. 

  

6. W rozdziale III pkt 3.2.25 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do okazania skrzyni 

pojazdu odbierającego odpady każdorazowo w dniu odbioru odpadów. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie jakiego rodzaju odpadów ma dotyczyć w/w 

obowiązek. 

 

Obowiązek dotyczy wszystkich odpadów. 

  

7. W rozdziale III pkt 3.2.28 Zamawiający wskazuje, że ilość worków wyszczególnionych 

w specyfikacji a nie wydanych należy zwrócić zamawiającemu zadanie. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający dokona rozliczenia 

wydanych worków oraz kiedy będzie miał nastąpić ewentualny ich zwrot. 

 

Rozliczenia worków nastąpi protokólarnie każdorazowo przy odbiorze selektywnie 

zbieranych odpadów. Zwrot nastąpi po wykonaniu zadania.  

 

8. W załączniku „częstotliwość odbioru odpadów komunalnych” Zamawiający dla 

odpadów: wielomateriałowe, metal, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony 

wskazuje częstotliwość odbioru „wg zapotrzebowania”. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć określenie częstotliwość „wg 

zapotrzebowania” 

 

Wg zgłoszenia odbioru przez zamawiającego.  

 

9. W załączniku „częstotliwość odbioru odpadów komunalnych” Zamawiający dla 

odpadów: tworzywa sztuczne wskazuje częstotliwość odbioru z rozbiciem na okres 

jesienno – zimowy, a jakie miesiące obejmuje okres wiosenno - letni. 



 

Styczeń – marzec okres wiosenny, październik – grudzień okres zimowy, pozostałe m-

ce okres letni.  

 

10. Zamawiający na swojej stronie internetowej udostępnił wzór oferty i oświadczenia 

wykonawcy w formacie PDF. 

Wykonawca prosi o udostępnienie wzoru oferty i oświadczeń wykonawcy w formacie 

edytowalnym. 

 

Zamieszczono w dniu 14.03.2018r. 

 

11. Wykonawca prosi o udostepnienie, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego 

deklaracji, wykazu nieruchomości z których będą odbierane odpady komunalne. 

 

Odpady z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane wg podziału na obwody tj 

Obwód I – Miasto Pyzdry , Obwód II – Miasto Pyzdry  

Obwód III – Walga w skład wchodzi 15 sołectw wraz z przysiółkami.   

Obwód IV – Lisewo w skład wchodzi 17 sołectw z przysiółkami.  

Wykazy ulic w danym obwodzie wraz z sołectwami i przysiółkami będą uwidocznione 

przy sporządzaniu terminów odbioru odpadów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


