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Reguły, 4 maja 2017 roku  

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.15.2017 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 19.04.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy 

w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Michałowice” (numer ogłoszenia BZP: 130289 – 2017). 

Na zasadzie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:  

 

Treść wniosku: 

 

Pytanie 1: 

Punkt 10.7 ust. 5 SIWZ ma brzmienie „wobec która wydano ostateczną decyzję 

administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych” 

Kiedy wykonawca może spodziewać się, że zamawiający zastosuje wykluczenia i w jakiej 

sytuacji? 

 

Pytanie 2: 

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający powołuje się na WPGO w obecnej chwili w 

związku z rozstrzygnięciem nadzorczym i komunikatem marszałka województwa 

mazowieckiego nie ma wprost obowiązującego WPGO, wobec czego pytanie czy gmina 

Michałowice obecnie uznaje, że podmiot odbierający odpady komunalne będzie przekazywał 

je do wskazanych instalacji RIPOK zgodnie z WPGO na lata 2012-2017 czy według WPGO 

na lata 2017-2022 będącego, przedmiotem sporu? 

 

Pytanie 3: 

Zamawiający w OPZ 8.3) stwierdził: „Wykonawca jest zobowiązany do wskazania instalacji, 

w szczególności regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do których 

będą przekazywane odpady odebrane z terenu gminy Michałowice w ramach realizowanej 

umowy”. Czy wskazanie instalacji równoznaczne jest z koniecznością realizacji kontraktu 

tylko z tą instalacją czy zamawiający dopuszcza zmianę instalacji w trakcie realizacji 

kontraktu? 
 

Pytanie 4: 

Opis przedmiotu zamówienia, rodzaje zbieranych frakcji są niezgodnie z rozporządzeniem 

MŚ z dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 19 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów., ponadto zamawiający domaga 

się od wykonawcy osiągnięcia poziomów recyklingu i redukcji bio, których poziom przy 

takim systemie zbiórki selektywnej jest nie realny, czy zamawiający w tej sytuacji zamierza 

zmienić zapisy SIWZ? 
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Pytanie 5: 

Wykonawca wnosi o wskazanie maksymalnej wielkości odpadów, jakie w ramach ceny 

ryczałtowej winien odebrać wykonawca. Ewentualnie wykonawca wnosi o wskazanie np. iž 

w ramach ceny ryczałtowej wykonawca ma uwzględnić możliwość wzrostu ilości odpadów 

do odbioru w stosunku do ilości wskazanych w OPZ 0 10%. Wykonawca wyjaśnia, iż w 

przypadku ryczałtowej formy rozliczenia obowiązkiem Zamawiającego w zakresie należytego 

opisu przedmiotu zamówienia jest wskazanie ilości odpadów do odbioru w ramach 

oferowanej ceny. Brak precyzyjnego wskazania ilości odpadów do odbioru przy ryczałtowym 

wynagrodzeniu stanowi naruszenie podstawowego obowiązku jakim jest precyzyjny i jasny 

opis przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 6: 

W OPZ w części 111.1 i 2. oraz w 111.6. Zamawiający wymienia i podaje ilości 

poszczególnych frakcji odbieranych z terenu gminy. Prosimy o podanie kodów dla 

poszczególnych frakcji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność mycia pojemników podczas trwania umowy. Jeśli 

tak, jakie będą wymagania w tym zakresie? 

 

Pytanie 8: 

W OPZ w części Il. 1.2. Zamawiający pisze o frakcji suchej. Jaka jest ostateczna ilość 

poszczególnych frakcji do odbioru, w świetle zapisu z części IV.8.1b o zakazie mieszania ze 

sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, jak również z 

nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu odbioru selektywnego zbierania 

wybranych frakcji, wchodzącego w życie od lipca 2017. 

 

Pytanie 9: 

Punkt 2.2 SIWZ w brzmieniu: „Na podstawie art. 29 ust. 3 a (klauzule społeczne) ustawy PZP 

Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wymagania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w zakresie realizacji zamówienia.  

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy 

o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. 

zm.) następujące osoby: min. 10 osób wykonujących czynności w zakresie odbioru 

odpadów.  

Oraz punkt „8.9.1.c 3) skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za 

świadczenie usług, posiadające kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia 

publicznego, tj. 

a. min. dziesięciu kierowców pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów,  

b. min. dwie osoby do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

c. min. dziesięć osób do załadunku odpadów, 

d. min. jednej osoby będącej koordynatorem/kierownikiem z ramienia Wykonawcy.  

Pragniemy zaznaczyć, że powyższe zapisy stoją w sprzeczności z koniecznością wykonania 

usługi bazując na rutynie, kwalifikacjach i doświadczeniu osób oddelegowanych do 

świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. Ponieważ nie można zatrudnić 10 nowych osób i 

jednocześnie zapewnić, że te osoby będą posiadały odpowiednie doświadczenie zawodowe i 

predyspozycje. Tylko wieloletnia praktyka, wyszkolenie i doświadczenie daje pewność 
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posiadania takich pracowników. Prosimy o zmianę zapisów na „skieruje do realizacji 

zamówienia osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia publicznego które będą przypisane tylko do realizacji 

przedmiotowego kontraktu. 

 

Pytanie 10: 

Na podstawie danych z 2015 i 2016 roku szacuje się, że w trakcie realizacji zamówienia w 

okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. Wykonawca będzie musiał odebrać 

z terenu gminy Michałowice następujące ilości odpadów zbieranych u źródła: 

 

 

Rodzaj odpadu 2015 r. 

(Mg) 

2016 r.  

(Mg) 

Szacowana ilość   

(Mg) 

Niesegregowane odpady komunalne 2223 2564 5200 

Odpady ulegające biodegradacji 1070 937 3000 

Szkło 153 137 400 

Frakcja sucha (papier, plastik, metal, drewno) 1406 886 3000 

Zużyty sprzęt RTV i AGD 6 3 15 

Odpady wielkogabarytowe 57 57 150 

Popiół 44 5 30 

Leki 0,4 0,3 1 

Baterie i akumulatory 0 0 0,5 
 

 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

  

Odpowiedź 1: 

Zamawiający zastosuje wykluczenie w oparciu o ww. przesłankę, gdy okaże się, że 

wykonawca dopuścił się wykroczenia przeciwko prawom pracownika, prawu ochrony 

środowiska, wykroczenia w zakresie zabezpieczenia społecznego, co pociągnęło za sobą karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. Zamawiający zastosuje wykluczenie gdy wykonawca 

złoży oświadczenie, z którego będzie wynikać ziszczenie się ww. przesłanki wykluczenia.  
 
 

Odpowiedź 2: 

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Michałowice w czasie realizacji 

umowy tj. od 1 listopada 2017 r. ma obowiązek przekazać je do instalacji wskazanej  

w obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  
 

 

Odpowiedź 3: 

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Michałowice ma obowiązek je 

przekazać do instalacji wskazanej w obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami. W trakcie realizacji umowy dopuszcza się zmianę instalacji na inną ujętą w 

obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 
 

 

Odpowiedź 4: 

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, rozporządzenie 

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Ponadto zgodnie z § 6 ust 3 umowa na odbieranie 
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lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym 

rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż 

do dnia 30 czerwca 2021 r.  

Zarówno w 2015 jak i 2016 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania również został dotrzymany i wyniósł 

odpowiednio: 17,3% oraz 1,75%.  

Równie dobrze wygląda poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji 

odpadów komunalnych tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło który w 2015 r. wynosił 

61% natomiast w 2016 r.  poziom wynosił 35,06%.  

Jak widać przy obowiązującym na terenie gminy Michałowice systemie zbiórki odpadów 

wskaźniki są na bardzo dobrym poziomie.  

Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie. 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający określił szacowaną ilość odpadów jaką należy odebrać w ramach realizacji 

zamówienia. Suma odpadów została oszacowana z należytą starannością. Jednak z uwagi na 

dużą zmienność ilości wytwarzanych odpadów, niezależną od zamawiającego, faktyczna ilość 

odebranych odpadów może się różnić zarówno in plus jak i minus. Zamawiający nie jest 

wstanie określić precyzyjnie ilości odpadów jakie należy odebrać w okresie trwania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie.  

 
 

Odpowiedź 6: 

Zamówienie winno obejmować swym zakresem kody niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia tj.: 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania  ze szkła 

15 01 09  Opakowania z tekstyliów 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 

bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

16 01 03 Zużyte opony 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany  

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia  inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 
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17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 01 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 

np. herbicydy, insektycydy) 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

  niebezpieczne 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione  

  w 20 01 27 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi  

  w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

   zawierające te baterie 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

  i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 
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20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 

20 03 06 Opady ze studzienek kanalizacyjnych  

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

W 2016 r. odpady umieszczone w tabeli w opisie przedmiotu zamówienia w części III.6 

odbierane były pod następującymi kodami:  

 

U źródła: 

 

 Rodzaj odpadu  KOD 

Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 

Szkło 15 01 07 

Frakcja sucha (papier, plastik, metal, drewno) 15 01 06 

Zużyty sprzęt RTV i AGD 20 01 36 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

Popiół 20 01 99 

Leki 20 01 32 

W PSZOK: 

Rodzaj odpadu KOD 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 

Szkło 15 01 07 

Frakcja sucha (papier, plastik, metal, drewno) 15 01 06 

Opony 16 01 03 

Zużyty sprzęt RTV i AGD 20 01 36 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

Odpady budowlane  17 09 04 

Popiół 20 01 99 

Leki 20 01 32 

Baterie i akumulatory 16 02 01* 

Inne niebezpieczne  15 01 10* 

 
 

 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie przewiduje mycia pojemników, jest to obowiązek właściciela 

nieruchomości. Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie. 
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Odpowiedź 8: 

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, rozporządzenie 

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Ponadto zgodnie z § 6 ust 3 umowa na odbieranie 

lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym 

rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż 

do dnia 30 czerwca 2021 r. Ilość frakcji podana jest w opisie przedmiotu zamówienia 

precyzyjnie. Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie.  
 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż 

stwierdzenie „Wykonawca (…) zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy przez okres trwania umowy” jest stwierdzeniem potocznym i nie oznacza 

konieczności zatrudnienia nowych pracowników. Przez to stwierdzenie Zamawiający miał na 

myśli obowiązek wykonawcy skierowania do realizacji przedmiotowego zamówienia przez 

okres trwania umowy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy. 

Odpowiedź 10: 

W tabeli podano szacowaną ilość odpadów przewidzianych do odbioru w trakcie trwania 

całości zamówienia tj. w okresie dwóch lat.  
 

 

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

 (-) Krzysztof Grabka 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.15.2017 

http://www.bip.michalowice.pl/

