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Żabia Wola, 23 listopada 2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Żabia Wola 

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Żabia Wola”. 

 

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

„Dotyczy SWZ Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert ppkt 3). 

Wykonawca, celem prawidłowego skalkulowania oferty, prosi o doprecyzowanie: 

- Akcja 1) - Czy Wykonawca jest odpowiedzialny za wynajem terenu na zorganizowanie imprezy, czy 

też zapewni go Zamawiający np. poprzez udostępnienie należącego do niego terenu publicznego ?  

- Akcja 3) oraz Akcja 5) - Czy Wykonawca będzie mógł zorganizować wydarzenia na terenie 

publicznym należącym do Gminy, czy też musi wynająć teren ? 

- Akcja 4) – Wykonawca prosi o podanie liczby szkół i ilości uczniów. Czy Zamawiający oczekuje 

jednego spotkania na całą szkołę, czy np. kilku, dostosowanych do grup wiekowych ?”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnia teren publiczny. Liczba szkół podstawowych wynosi 3 natomiast do akcji 4 

dochodzi również przeprowadzenie warsztatów w przedszkolach, które zlokalizowane są w 3 

placówkach. Liczba uczniów zostanie ustalona z dyrektorami szkół. 

 

Pytanie nr 2: 

„Dotyczy Formularz ofertowy. 

Pkt 4,5,6 – Wykonawca prosi o zebranie tych 3 frakcji w jednym punkcie jako odpad o kodzie 15 01 

06. Wykonawca nie ma możliwości odbierania oddzielnie opakowań z metali, opakowań z tworzyw 

sztucznych i zmieszanych odpadów opakowaniowych. Odpady są segregowane u źródła do jednego, 

żółtego worka, co czyni z nich zmieszane odpady opakowaniowe i tak są zbierane przez Wykonawcę.  

Pkt 13 – czy Wykonawca dobrze rozumie, że w tym punkcie formularza ma podać cenę za zapewnienie 

worków dla mieszkańców ? Jeżeli tak to Wykonawca wnosi o prawidłowy opis składnika ceny, który 

polega na dostarczeniu worków na odpady. Worek po zapełnieniu zostanie odebrany pod kodem 

odpadu, który w nim się znajduje i pod tym kodem przekazany do stosownej instalacji. W tym 

przypadku Wykonawca nie świadczy oddzielnej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w postaci 

worków.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dostosuje pkt 4,5,6 do prośby oferenta. 
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Zamawiający w pkt 13 dostosuje opis składnika ceny, który polega na dostarczeniu worków dla 

mieszkańców. 

 

Pytanie nr 3: 

„Dotyczy OPZ pkt. 3.4 

Wykonawca prosi o zamknięcie katalogu pojemników do zakresu 60-1100l pasujących do 

mechanizmów załadowczych pojazdów bezpylnych. Pozostawienie otwartego katalogu pojemników nie 

pozwala Wykonawcy rzetelnie skalkulować oferty, gdyż nie ma on gwarancji, że nie zostaną użyte w 

małej liczbie pojemniki wymagające zbiórki pojazdami specjalistycznymi.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dostosuje katalog pojemników do zakresu 60-1110l pasujących do mechanizmów 

załadowczych pojazdów bezpylnych w OPZ pkt. 3.4. 

 

Pytanie nr 4: 

„Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ - umowa - § 3 ust. 3 

Zwracamy uwagę na niewłaściwe odwołanie w § 3 ust. 3 Czy Zamawiający miał na myśli odwołanie 

się  do § 7 ust. 2 pkt 1  zamiast do § 6 ust. 2 pkt 1 ? Prosimy o wyjaśnienia.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji wzoru umowy. Odesłanie w § 3 ust. 3 powinno być 

do § 7 ust. 2 pkt 1. Zmodyfikowany wzór umowy udostępniono na stronie. 

 

Pytanie nr 5: 

„Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ- umowa - § 5 ust. 1 pkt 6)   

Prosimy o wyjaśnienia do jakiego naruszenia obowiązków Wykonawcy odwołuje się Zamawiający w § 

5 ust. 1 pkt 6)  umowy? Zwracamy uwagę, że w § 8 umowy nie ma ust. 1 pkt 1 lit. e).”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji wzoru umowy w § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w § 7 ust. 1 pkt 

1. Zmodyfikowany wzór umowy udostępniono na stronie. 

 

Pytanie nr 6: 

„Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ - umowa - § 9 ust. 1  

Zwracamy uwagę na następujące nieścisłości w dokumentach zamówienia.  

Zamawiający w § 9 ust. 1 umowy napisał, że:  

„Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności polegające na przyjmowaniu 

transportów z odpadami i ważeniu pojazdów z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych w 

zakresie realizacji zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej 

przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę) na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy” 

 

Z kolei w pkt 4.7. ust. 2a) OPZ Zamawiający napisał, że: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

(jeśli zamawiający dopuszcza wykonywanie danych czynności przez podwykonawcę) osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- czynności polegające na prowadzeniu pojazdów odbierających odpady oraz czynności polegające na 

odbieraniu odpadów z nieruchomości, 
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- czynności polegające na przyjmowaniu transportów z odpadami i ważeniu pojazdów  

z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych. 

Z kolei w Rozdziale II pkt 3) Zamawiający napisał, że : 

„Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie stosunku pracy”. 

 

Prosimy o wyjaśnienia czy Zamawiający stawia wykonawcom wymóg w zakresie  zatrudniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy? A jeżeli tak, to w jakim zakresie ( 

mając na uwadze fakt, że zakresy czynności, których wykonywanie wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę różnie zostały przez Zamawiającego określone w  umowie i OPZ).”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ rozdz. II podrozdz. 3 ”Wymagania w zakresie zatrudniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy” w następujący sposób: 

Było: 

„Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie” 

Jest: 

„Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, by najważniejsze prace  tj.  – o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w 

ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej – były wykonywane przez osoby zatrudnione 

(przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

Rodzaj czynności: 

-      czynności polegające na prowadzeniu pojazdów odbierających odpady oraz czynności polegające 

na odbieraniu odpadów z nieruchomości, 

-      czynności polegające na przyjmowaniu transportów z odpadami i ważeniu pojazdów  

z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych.      

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem 

tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.”. 

Ponadto Zamawiający informuje że poprawia wzór umowy w powyższym zakresie. Zmodyfikowany 

wzór umowy udostępniono na stronie. 

Pytanie nr 7: 

„Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Pkt 3.1. WYMAGANIA RAMOWE ppkt 4.1.e) Odpady przyjmowane w mobilnym PSZOKu i 

transportowane do odpowiednich instalacji: 

a. odpady budowlane, rozbiórkowe, remontowe 

b. zużyte baterie i akumulatory, 

c. zużyte opony, 

oraz Pkt 3.1. WYMAGANIA RAMOWE ppkt 4.2. zdanie: Pozostałe odpady przyjmowane będą w 

mobilnym PSZOKu, w tym odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe. 

  

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Żabia Wola”. Wykonawca prosi o wykreślenie: 

-  całego ppkt 4.1.e z punktu 3.1. jako niezgodnego z treścią zamówienia (mobilny PSZOK nie jest 
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nieruchomością ) a zwłaszcza podpunktu a . odpady budowlane, rozbiórkowe, remontowe jako 

niezgodnego z nowymi przepisami prawa. 

- zdania: Pozostałe odpady przyjmowane będą w mobilnym PSZOKu, w tym odpady budowlane, 

rozbiórkowe i remontowe (Pkt 3.1. WYMAGANIA RAMOWE ppkt 4.2.). 

  

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6a ustawy o odpadach – dalej u.o. odpady budowlane i 

rozbiórkowe, to odpady powstałe podczas robót budowlanych. Nowa definicja odpadów komunalnych 

(od 01.01.2022 r.) wyłączyła z tej grupy wszystkie odpady budowlane i rozbiórkowe (art. 3 ust. 1 pkt 7 

u.o.). Pod pojęciem odpadów komunalnych - rozumie się odpady powstające w gospodarstwach 

domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane: 

a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, 

drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory 

oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz 

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i 

składu do odpadów z gospodarstw domowych 

- przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, 

zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów 

ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 

komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło 

w sposób znaczący ich właściwości”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dostosuje zapisy z nowymi przepisami prawa i wykreśli cały ppkt. 4.1.e z punktu 3.1 oraz 

zdanie: Pozostałe odpady przyjmowane będą w mobilnym PSZOKu, w tym odpady budowlane, 

rozbiórkowe i remontowe (Pkt 3.1. WYMAGANIA RAMOWE ppkt 4.2.). 

 

Pytanie nr 8: 

„Dotyczy OPZ  Pkt 3.5. POZIOM RECYKLINGU ORAZ OGRANICZENIE MASY ODPADÓW 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, pkt 3 ppkt 3. 

3) odpadów biodegradowalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

  

Wykonawca prosi o dostosowanie zapisu do obowiązującego prawa. Wyjaśnienie: w obecnym stanie 

prawnym nie ma wymogu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w instalacjach 

komunalnych. Zgodnie z art. 9e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U.2022.1297 

t.j. z dnia 2022.06.21]: 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest 

obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

  

Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta w przypadku sporządzania dokumentów zamówienia określa w nich w szczególności: 

wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
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komunalnych do instalacji komunalnych.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wykreśli ppkt 3) odpadów biodegradowalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

 

Pytanie nr 9: 

„Dotyczy OPZ pkt 3.5. POZIOM RECYKLINGU ORAZ OGRANICZENIE MASY ODPADÓW 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, ppkt 4.  

Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów biodegradowalnych 

(odpadów zielonych) za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

  

Wykonawca prosi o dostosowanie zapisu do obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 9e. ust 1 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U.2022.1297 t.j. z dnia 2022.06.21]: Podmiot 

odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do 

przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dostosuje zapisy z przepisami prawa. 

„Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest 

obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.”. 

 

Pytanie nr 10: 

„Dotyczy OPZ pkt 3.1. WYMAGANIA RAMOWE ppkt 4.1  

e) Odpady przyjmowane w mobilnym PSZOKu i transportowane do odpowiednich instalacji: 

a. odpady budowlane, rozbiórkowe, remontowe 

b. zużyte baterie i akumulatory, 

c. zużyte opony,  

w związku z: 

1.  ppkt 4.1. 2) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości: 

Pozostałe odpady przyjmowane będą w mobilnym PSZOKu, w tym odpady budowlane, rozbiórkowe i 

remontowe. 

2. pkt 3.8. ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE: Wykonawca zobowiązany 

jest także przyjmować i odbierać z mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady budowlane, 

rozbiórkowe i remontowe na następujących zasadach: 

1) Każdy właściciel nieruchomości uprawniony jest do pozbywania się odpadów budowlanych, 

rozbiórkowych i remontowych w ilości 120 l, każdy właściciel nieruchomości z terenu gminy Żabia Wola 

rocznie - w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu realizacji powyższego 
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uprawnienia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stosowną ewidencję przyjętych do odbioru 

odpadów budowlanych, rozbiórkowych i remontowych. 

2) Wykonawca będzie prowadził odbiór tych odpadów budowlanych, rozbiórkowych i remontowych 

poprzez ich przyjmowanie w tzw. mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – co 

najmniej 2 razy w roku, a także ma obowiązek zapewnić ich odebranie bezpośrednio z nieruchomości. 

3. Pkt 3.9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Wykonawca ma zorganizować 

przyjmowanie do mobilnego PSZOKu następujących rodzajów odpadów: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Sprzęt RTV i AGD 16 02 13, 16 02 11, 20 01 35, 20 01 36, 

16 02 14, inne niż wymienione; 

2) odpady budowlane, rozbiórkowe, (i remontowe); 

3) przeterminowane leki; 

4) zużyte baterie i akumulatory; 

5) zużyte opony 

przy czym dopuszcza się wykonywanie tych czynności w ramach realizacji zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, jednakże zabrania się mieszania selektywnie zbieranych odpadów. 

4. Pkt MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić mobilny PSZOK, polegający na tym, iż co najmniej dwa razy w roku (w 

okresach co najmniej 3 dniowych czwartek – sobota) – zgodnie z informacją podaną w harmonogramie, 

będzie – w wyznaczonych przez siebie miejscach na terenie gminy przyjmował odpady: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Sprzęt RTV i AGD 16 02 13, 16 02 11, 20 01 35, 20 01 36, 

16 02 14, 

2) odpady budowlane, rozbiórkowe, (i remontowe), 

3) przeterminowane leki, 

4) zużyte baterie i akumulatory, 

5) zużyte opony, 

- przy czym dopuszcza się wykonywanie tych czynności w ramach realizacji zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych. 

5. Pkt 5.3 Szczegółowe wymagania ppkt 7. odpadów komunalnych innych niż określone w pkt od 3.1. do 

3.9., w tym odpadów chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, odbieranych od właścicieli 

nieruchomości lub przyjmowanych w PSZOKu w każdej ilości tych odpadów komunalnych, nie większej 

jednak niż ilości określone dla danego rodzaju odpadu w sprawozdaniu Wójta za rok 2021, powiększone 

o 20%. 

6. W związku z Załącznik nr 6 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 1 pkt 1.10. chemikalia 

(wpisać nazwę instalacji).  

W związku z powyższymi nieprecyzyjnymi zapisami Wykonawca prosi o odpowiedź na następujące 

pytania: 

a) Jakie konkretnie odpady i w jakich szacunkowych ilościach przyjmowane mają być przez mobilny 

PSZOK: raz pojawiają się tylko trzy grupy odpadów tj. odpady budowlane, rozbiórkowe, remontowe, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, potem odpady „pozostałe”, potem „zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny - Sprzęt RTV i AGD 16 02 13, 16 02 11, 20 01 35, 20 01 36, 16 02 14, inne niż 

wymienione”, potem dochodzą „przeterminowane leki” a na końcu „chemikalia”? Roczna analiza 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola dostępna pod linkiem: 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20210705092401,analiza_stanu_gospodarki_202

0_r.pdf  

nie uwzględnia ilości odebranych odpadów w mobilnym PSZOK. Nie ma w niej również odebranych 

„chemikaliów”, odpadów „pozostałych”, czy „innych niż wymienione”. W celu precyzyjnego 

przygotowania oferty Wykonawca prosi o podanie rodzajów i ilości odpadów przyjmowanych w latach 

ubiegłych tj. 2019, 2020, 2021 r. przez mobilny PSZOK. 

b) Z jaką częstotliwością Wykonawca ma prowadzić mobilny PSZOK: co najmniej 2 x w roku, czy też w 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20210705092401,analiza_stanu_gospodarki_2020_r.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20210705092401,analiza_stanu_gospodarki_2020_r.pdf
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ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mają 

zagwarantowany odbiór wszystkich odpadów w ilości 120 litrów? 

c) Z jaką częstotliwością Wykonawca ma odbierać odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe: 2 x w 

roku, czy dodatkowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami w ilości 120 l/właściciela 

nieruchomości.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

a) 1) odpady budowlane, rozbiórkowe, (i remontowe), 10 Mg 

2) przeterminowane leki, 0.5 Mg 

3) zużyte baterie i akumulatory 1 Mg 

4) zużyte opony 100 Mg 

Natomiast co do danych dotyczących lat ubiegłych tj. 2019, 2020, 2021 należy wystąpić do Urzędu 

Gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji publiczne na dzień 21.11.2022 r. gmina nie posiada 

przygotowanych tak szczegółowych danych.  

b) Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić mobilny PSZOK zgodnie z regulaminem utrzymania 

porządku i czystości na terenie gminy Żabia Wola . 

c) zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Żabia Wola. 

 

Pytanie nr 11: 

„Dotyczy OPZ Pkt 5.2. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OSIĄGNIĘCIA POZIOMU 

RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów pkt 5.2.5 oraz 5.2.6. dotyczących poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych z uwagi na wykreślenie tego obowiązku przez ustawodawcę oraz zmianę 

przepisów prawa. 

  

Od 01.01.2022 r. weszła w życie zmiana definicji odpadów komunalnych i odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych wyspecyfikowane (odpowiednio) w art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 3 ust. 1 pkt 6a ustawy z 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – odpady Budowlane i rozbiórkowe nie stanowią 

odpadów komunalnych. Zatem sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli, które zostaną złożone za 2022 r. i kolejne lata za pośrednictwem BDO, nie zawierają 

informacji dotyczących poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Z dniem 31.12.2021 r. 

uchylono również 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. 2016 poz. 2167]. Obecnie obowiązującym Rozporządzenie Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [Dz.U. 2021 poz. 1530] nie uwzględnia 

obliczania poziomu recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wykreśli zapisy pkt 5.2.5 oraz 5.2.6. dotyczących poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych z uwagi na wykreślenie tego obowiązku przez ustawodawcę oraz zmianę przepisów 

prawa. 

 

Pytanie nr 12: 

„Dotyczy OPZ Pkt 5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ppkt 2 i ppk 3 

Wykonawca prosi o dostosowanie zapisów do obowiązującego prawa. W obecnym stanie prawnym nie 



ZS.271.2.40.2022 

ma wymogu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w instalacjach komunalnych. Zgodnie z 

art. 9e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U.2022.1297 t.j. z dnia 2022.06.21 ]: 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest 

obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 

a) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; 

b) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

  

Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta w przypadku sporządzania dokumentów zamówienia określa w nich w szczególności: 

wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych do instalacji komunalnych.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Patrz odpowiedź na pytanie 8. 

 

Pytanie nr 13: 

„Dotyczy OPZ Pkt 5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ppkt 6 oraz Załącznik nr 6 do SWZ 

Projektowe postanowienia umowy § 1 pkt 2. 

Wykonawca prosi o dostosowanie zapisów do obowiązującego prawa. Przepis art. 38 ustawy z 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o.  został uchylony na mocy art. 6 ustawy 

z 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) – dalej u.z.u. Nie ma w obecnym stanie prawnym „instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu”. U.Z.U zniosła również regiony gospodarki 

odpadami. Skutkiem zniesienia regionów gospodarki odpadami komunalnymi jest możliwość 

przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych do instalacji położonych na obszarze całego kraju. Dotychczas było to możliwe wyłącznie 

w granicach regionów gospodarki odpadami określonych w WPGO. 

  

Zamiast dotychczasowych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

wskazuje się instalacje komunalne spełniające wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa 

w art. 207 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) - dalej p.o.ś. 

lub technologii, o której mowa w art. 143 p.o.ś., tj. instalacje zapewniające: 

  

* mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i 

wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w 

całości lub w części do odzysku; 

  

* składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych. 

  

Z przepisów usunięto wymóg posiadania mocy przerobowych wystarczających do przyjmowania i 

przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez 120 tys. mieszkańców. Status instalacji 

spełniającej ww. wymagania nie będzie przyznawany już całemu zakładowi, a jedynie jego 

poszczególnym instalacjom. 
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Instalacje te muszą być ujęte na liście instalacji komunalnych, prowadzonej przez marszałka 

województwa w BIP, która zastąpi dotychczasowy wykaz instalacji RIPOK określany w uchwale w 

sprawie wykonania WPGO. Przepis art. 38 u.o., dotyczący podejmowania przez sejmik województwa 

uchwały w sprawie wykonania WPGO został uchylony, uchylony został również art. 38a u.o., który 

uzależniał dotychczas uzyskanie wskazanych w tym przepisie decyzji administracyjnych od 

wcześniejszego ujęcia tej instalacji w WPGO. W związku z uchyleniem art. 38a u.o. wprowadzono art. 

38b u.o. regulujący proces prowadzenia w BIP instalacji komunalnych i ich uzupełniania przez 

marszałków województw (funkcjonujących na terenie danego województwa instalacji spełniających 

wymagania dla instalacji komunalnych). Dodatkowo w przepisie art. 38b ust. 4 u.o. uszczegółowiono 

kwestie zawartości wniosków o wpis na ww. listę. W świetle tego przepisu do wniosku dołącza się 

dokumenty potwierdzające zakończenie budowy i oddanie do użytkowania instalacji komunalnej oraz 

kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 

przetwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów w 

tej instalacji. Jeżeli ta instalacja nie spełnia wymagań dla instalacji komunalnej marszałek odmawia 

wpisu na listę.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający, informuje, że dokonał modyfikacji treści OPZ Pkt 5.3. ppkt 6 „SZCZEGÓŁOWE 

WYMAGANIA” oraz § 1 ust. 2  Wzoru umowy - Załącznik nr 6 do SWZ poprzez zmianę 

dotychczasowej treści na treść w brzmieniu następującym:   

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 29a ust. 1 ustawy o odpadach podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazywać niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej zapewniającej przetwarzanie, o czym mowa 

w art. 35 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 158 ust. 4 ww. ustawy. Zgodnie z 

postanowieniami ust. 3 ww. przepisu, odpady, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do instalacji 

komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 tj. do funkcjonujących instalacji spełniających 

wymagania dla instalacji komunalnych (wpisanych na listę Marszałka województwa prowadzoną w 

Biuletynie Informacji Publicznej).” 

 

Pytanie nr 14: 

„Dotyczy OPZ  Pkt 5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA pkt 7 ppkt 6).  

- odpadów komunalnych odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych przyjmowanych od 

właścicieli nieruchomości w każdej ilości tych odpadów komunalnych, nie większej jednak niż ilości 

określone dla danego rodzaju odpadu w sprawozdaniu Wójta za rok 2021, powiększone o 20% - z tym 

że Wykonawca ma obowiązek raportować dokładną ilość oraz dokładne pochodzenie/źródło tych 

odpadów, jeżeli ich ilość przekracza 60 L rocznie na właściciela nieruchomości. 

  

Czy powyższe dotyczy odbierania odpadów budowlanych z mobilnego PSZOK, czy też w ramach 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie właściciele nieruchomości mają 

zagwarantowany odbiór wszystkich odpadów w ilości 120 litrów?”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Mobilny PSZOK jest w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie właściciele 

nieruchomości mają zagwarantowany odbiór wszystkich odpadów w ilości 120 litrów. 

 

Pytanie nr 15: 

„Dotyczy OPZ Pk.t 6. DODATKOWA DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
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OBJĘTĄ ZAMÓWIENIEM  

ppkt 3. Sprawozdanie zawiera: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów zagospodarowanych 

odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której 

zostały przekazane poszczególne rodzaje odpadów; 

  

Wykonawca prosi o dostosowanie zapisu do obowiązującego prawa, gdyż nie jest możliwe 

comiesięczne podawanie informacji o sposobie zagospodarowania odpadów, które są przyjęte przez 

Instalację komunalną ((zwłaszcza niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych)). Zgodnie 

z Art. 9oa. ust. 1. Prowadzący instalację komunalną jest obowiązany przekazać przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte 

umowy, informację o odpadach przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę, które poddał 

procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów. Zgodnie z art. 9oa ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

prowadzący instalację komunalną przekazuje informację o odpadach, które poddał procesowi 

przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami lub przekazał w tym 

celu innemu posiadaczowi odpadów: 

1) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku: za 

pierwsze półrocze - w terminie do dnia 15 lipca i za drugie półrocze - w terminie do dnia 15 stycznia; 

2) gminie raz w roku - w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że rozliczenie może odbywać się na podstawie raportu wagowego. Natomiast 

karty przekazania odpadów do instalacji należy umieścić w sprawozdaniu rocznym w systemie BDO. 

 

Pytanie nr 16: 

„Dotyczy OPZ Pkt 6.1. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBJĘTĄ 

ZAMÓWIENIEM: 

„Wykonawca przedkłada powyższą informację za I półrocze do 30 lipca oraz za II półrocze do  

30 stycznia, stanowiącą protokół – jako podstawa do wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać sprawozdanie/protokół w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego miesiąca. 

Sprawozdanie (protokół z usługi) wraz z kopiami kart przekazania odpadów do instalacji i dowodami 

wagowymi (przekazanych w systemie BDO ) jest podstawą rozliczenia z Zamawiającym, a 

zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury. Do każdego sprawozdania 

Wykonawca musi dołączyć karty przekazania odpadów i kwity wagowe.” 

  

1. Czy spełnieniem powyższego będzie sprawozdanie składane za pomocą BDO na podstawie art. 9n 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? 

2. W związku z art. 9oa ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: prowadzący 

instalację komunalną przekazuje informację o odpadach, które poddał procesowi przygotowania do 

ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami lub przekazał w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów: 

1) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku: za 

pierwsze półrocze - w terminie do dnia 15 lipca i za drugie półrocze - w terminie do dnia 15 stycznia; 

2) gminie raz w roku - w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.  

nie jest możliwe przekazanie sprawozdania/protokołu w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego 

miesiąca uwzględniającego informację o odpadach, które poddane zostały procesowi przygotowania do 

ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami lub przekazane w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów. Wykonawca do 15 lipca uzyska informację z instalacji komunalnych o 

zagospodarowaniu. 
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3. Zamawiający ma dostęp do BDO i możliwość podglądu i wydruku kart przekazania odpadów 

komunalnych (KPOK) odbieranych od właścicieli nieruchomości. Czy spełnieniem wymagania 

dołączenia kart przekazania odpadów może być rejestr KPOK z podłączonymi kwitami wagowymi?”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Patrz odpowiedź 15. 

 

Pytanie nr 17: 

„Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 7 pkt 2.2  

-półroczne sprawozdania z wykonania usługi – w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego 

po upływie półrocza, zawierające informacje, o których mowa w art. 9n ust. 3 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach odpowiednio do zakresu realizowanych usług. 

  

Wykonawca prosi o dostosowanie zapisu do obowiązującego prawa - zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Samo sprawozdanie jest 

przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za 

poprzedni rok kalendarzowy.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dostosuje zapis według obowiązujące przepisy prawa.  

„Załącznika nr 6 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 7 pkt 2.2- podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Samo 

sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 

stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

2. Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 21.11.2022 

r. zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin 

otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – 

zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert: 30.11.2022 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 30.11.2022 r. godz. 11:00 

Termin związania ofertą: 27.02.2023 r. 

 

Przedmiotowe zmiany w zakresie terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dalej „Dz. Urz. UE” 

w dniu 25.10.2022 r. pod nr 2022/S 206-588101 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV 2.2, IV 2.6, IV 

2.7 ogłoszenia. 

 

 

Załączniki: 

1) załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy (Aktualizacja 23.11.2022 r.); 

2) załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy (Aktualizacja 23.11.2022 r.). 

 

Wójt Gminy Żabia Wola 

/-/ 

Piotr Rybka 


