Halinów, 10.04.2020 r.
Wszyscy Wykonawcy
Nr sprawy: ZP. 271.3.2020

Dotyczy: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów”
Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pyt.1.
Zamawiający w rozdziale 2 pkt.2.1. ppkt.16 OPZ wskazuje żeby bioodpady były przekazywane do
Instalacji Komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu, gdyż zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach obowiązek
przekazywania do instalacji komunalnych dotyczy jedynie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych.
Ad.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z art. 23 ust.2 pkt 6) ustawy o
odpadach, zakazuje się zbierania poza miejscem wytworzenia bioodpadów stanowiących odpady
komunalne i ust. 10 pkt 1) wyjątek stanowi stacja przeładunkowa prowadzona przez podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek przekazania
bioodpadów do Instalacji przetwarzających tego typu odpady, w tym do Instalacji Komunalnych
bezpośrednio lub za pośrednictwem stacji przeładunkowej.
Ponadto w art. 6d ust. 4 pkt 5) ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, Wójt, burmistrz
lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa
w niej w szczególności […] instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane
odpady - w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli
nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie - w przypadku udzielania
zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; oraz w art. 6f ust. 1a
pkt 5) ww. ustawy Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w części dotyczącej odbierania odpadów określa w szczególności: instalacje,
w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady komunalne;
Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający modyfikuje zapis w punkcie 2.1.16, na:

„Bioodpady należy przekazywać do Instalacji przetwarzających tego typu odpady, w tym do Instalacji
Komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
Pyt.2.
Rozdział 2 pkt. 2.3 OPZ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wykonawca
zobowiązany będzie do organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego
dalej PSZOK zlokalizowanego w miejscowości Długa Kościelna przy gminnej oczyszczalni ścieków,
do którego będą przyjmowane dostarczane przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Halinów, odpady zebrane selektywnie, wraz z ich późniejszym transportem i
zagospodarowaniem.
Prosimy o doprecyzowanie, na czym będzie polegała organizacja PSZOK pod względem
administracyjnym (wymóg uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów) oraz kto będzie
posiadaczem odpadów a tym samym, kto będzie wystawiał KPO i KPOK (Gmina czy Wykonawca).
Ad.2. Zgodnie zapisami pkt 2.3 SOPZ posiadaczem odpadów komunalnych w PSZOK jest Gmina
Halinów. Gmina Halinów będzie wystawiała dokument KPOK. Zadania Wykonawcy zostały dokładnie
opisane we wspomnianym punkcie. Zgodnie z art. 9c ust. 1a ustawy utrzymania czystości i porządku
w gminach „nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów.”
Pyt.3.
Rozdział 3 pkt. 3.5 ppkt. 3 OPZ. Zamawiający udostępni Wykonawcy wagę, która będzie
zlokalizowana przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków na ul. Polnej 1 w m. Długa Kościelna. Samochody
nieposiadające wagi podłączonej do monitoringu udostępnionego Zamawiającemu każdorazowo
będą ważone przez rozpoczęciem objazdu trasy odbioru odpadów. Waga (pustego) samochodu
będzie wpisywana w dokument wagowy. Następnie po zapełnieniu samochodu, wykonawca jest
zobowiązany do ponownego zważenia w ww. punkcie i wpisania wagi samochodu (pełnego) w
dokument wagowy. Różnica wagi na dokumencie wagowym powinna być zgodna z kartą
przekazania odpadu do IK oraz z innych miejsc zbierania i odzysku odpadów. Oba dokumenty będą
podstawą do sporządzenia sprawozdania i wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Zgodnie z przepisami prawa, ewidencje od lipca b.r. prowadzi się tylko w BDO. Poza tym waga
wpisana na KPOK (na trasie od wagi zamawiającego do miejsca zbierania Wykonawcy po
wykonanym odbiorze) będzie się różniła od wagi zarejestrowanej na wadze po odbiorze przez
Wykonawcę a przed wyładowaniem się w miejscu zbierania Wykonawcy. Wnioskujemy o
wykreślenie ppkt. 3, oraz o to, aby ewidencja ilości, waga odebranych odpadów była prowadzona
zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa w szczególności zgodnie z Ustawą o Odpadach, a
udostępniona dla Wykonawcy waga była wykorzystywana do celów kontrolnych prowadzonych
przez Zamawiającego.
Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ppkt.3. ze SOPZ. Zgodnie z art. 3ust. 2 pkt. 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Gminie ciąży obowiązek nadzoru gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości. W związku z art. 6f ust. 3 podstawę ustalenia
wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za
1Mg odebranych odpadów komunalnych. Gmina, poprzez udostępnienie wagi Zamawiającego

prowadzi w ten sposób nadzór nad ilością odebranych z terenu gminy odpadów i sprawdza te ilości
ze wskazaną w raporcie miesięcznym masą zebranych odpadów.
Wspominana w pytaniu ewidencja prowadzona w systemie BDO jest prowadzona na potrzeby
sprawozdawczości i kontroli przepływu strumienia odpadów, natomiast ważenie odpadów na wadze
udostępnionej przez Zamawiającego służy jedynie do rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym
i wykonawcą. Dokumenty wagowe są załącznikiem do faktury.
Pyt.4.
Rozdział 3 pkt 3,5 ppkt.7 OPZ. Wykonawca złoży półroczne sprawozdanie podmiotu odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz miesięczny raport dotyczący odbioru
odpadów. Sprawozdanie należy przekazać Burmistrzowi, w terminach określonych przepisami
prawa oraz wskazanych w powyższym dokumencie.
Prosimy o doprecyzowanie tego sformułowania, gdyż zgodnie z przepisami prawa podmiot
odbierający odpady od właścicieli nieruchomości składa sprawozdanie raz w roku do końca
stycznia tylko za pośrednictwem BDO.
Ad.4. Zgodnie z art. 9n ust. 1, 2 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania
rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie jest
przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.”
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w pkt. 3.5.7 Załącznika nr 7 do SIWZ na:
„Wykonawca złoży roczne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości oraz miesięczny raport dotyczący odbioru ww. odpadów. Sprawozdanie należy
przekazać Burmistrzowi, w terminach określonych przepisami prawa oraz wskazanych w powyższym
dokumencie.”
Pyt.5.
Rozdział 5 OPZ. Sposób ewidencjonowania masy odebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia każdego pojazdu
obsługującego trasy zgodnie z harmonogramem, wykazując ilości zebranych odpadów z terenu
gminy Halinów. Kontrola polegać będzie na ważeniu zapełnionych samochodów, każdorazowo przy
wyjeździe z terenu gminy Halinów. Miejsce ważenia zapewnia Zamawiający. Lokalizacja wagi
znajduje się przy Gminnej Oczyszczalni ścieków przy ul. Polnej 1 w m. Długa Kościelna.
Zamawiający będzie otrzymywał od Wykonawcy kwity wagowe potwierdzające masę zebranych
odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK. Wykonawca ma obowiązek
prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie z przepisami prawa, ewidencje od lipca br. prowadzi się tylko w BDO. Wnioskujemy o
wykreślenie tego zapisu z rozdziału 5, oraz o to, aby ewidencja ilości, waga odebranych odpadów
była prowadzona zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa w szczególności zgodnie z Ustawą o
Odpadach, a udostępniona dla Wykonawcy waga była wykorzystywana do celów kontrolnych
prowadzonych przez Zamawiającego.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu z rozdziału 5 z SOPZ. Zgodnie z
ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt 4 na Gminie ciąży obowiązek
nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym, aby Gmina
mogła prawidłowo nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wskazać wagę,
która nie będzie należała do firmy odbierającej odpady. Wspominana w pytaniu ewidencja
prowadzona w systemie BDO i jest prowadzona na potrzeby sprawozdawczości i kontroli przepływu
strumienia odpadów natomiast ważenie odpadów na wadze udostępnionej przez Zamawiającego
służy jedynie do rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą. Dokumenty wagowe
są załącznikiem do faktury.
Pyt.6.
Dot. zapisu Umowy w §4 ust. 2
Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę z Instalacją Komunalną na przyjmowanie odebranych od
właścicieli nieruchomości niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
biodegradowalnych.
Prosimy o doprecyzowanie tego sformułowania, gdyż zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach
obowiązek przekazywania do instalacji komunalnych dotyczy jedynie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych. Poza tym dopuszcza się oprócz instalacji komunalnych
zagospodarowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów do zagospodarowania w instalacjach
termicznego przetwarzania odpadów, (które nie są ujęte na liście: Funkcjonujące instalacje
spełniające wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i
posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów na obszarze województwa
mazowieckiego)
Ad.6.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z art. 23 ust.2 pkt 6) ustawy o odpadach,
zakazuje się zbierania poza miejscem wytworzenia bioodpadów stanowiących odpady komunalne i
ust. 10 pkt 1) wyjątek stanowi stacja przeładunkowa prowadzona przez podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek przekazania bioodpadów do
Instalacji przetwarzających tego typu odpady, w tym do Instalacji Komunalnych bezpośrednio lub za
pośrednictwem stacji przeładunkowej.
Ponadto w art. 6d ust. 4 pkt 5) ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, Wójt, burmistrz
lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa
w niej w szczególności […] instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane
odpady - w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli
nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie - w przypadku udzielania
zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; oraz w art. 6f ust. 1a
pkt 5) ww. ustawy Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w części dotyczącej odbierania odpadów określa w szczególności: instalacje,
w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady komunalne;
Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający modyfikuje zapis w §4 ust. 2, na:

„Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę z Instalacją Komunalną na przyjmowanie odebranych od
właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.”
Pyt.7.
Dot. zapisu Umowy w§5 ust. 2
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, bioodpadów oraz resztek po segregacji przeznaczonych do składowania
bezpośrednio lub za pośrednictwem stacji przeładunkowych z miejsca ich wytwarzania do Instalacji
Komunalnych.
Prosimy o doprecyzowanie tego sformułowania, zagadnienie powiązane z uwagami z pytania nr 6.
Ad.7. Zamawiający modyfikuje zapis w §5 ust. 2 umowy, na:
„Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz resztek po segregacji przeznaczonych do składowania z miejsca ich wytwarzania
do Instalacji Komunalnych.”
Pyt.8.
Dot. zapisu Umowy §6 ust. 1. 2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych do
Instalacji Komunalnych. Ust. 2.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów oraz resztek po segregacji
przeznaczonych do składowania bezpośrednio lub za pośrednictwem stacji przeładunkowych z
miejsca ich wytwarzania do Instalacji Komunalnych.
Prosimy o doprecyzowanie tego sformułowania, zagadnienie powiązane z uwagami z pytania nr 6 i
7.
Ad.8. Zamawiający modyfikuje zapis w §6 ust.1 pkt 2) umowy, na:
„zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych
przetwarzających tego typu odpady, w tym do Instalacji Komunalnych.”

do

Instalacji

Oraz modyfikuje zapis w §6 ust.2 pkt 2) umowy, na:
„odpadów biodegradowalnych do Instalacji przetwarzających tego typu odpady, w tym do Instalacji
Komunalnych.”
Pyt.9.
Dot. zapisu Umowy w§8 ust. 2.
Sprawozdanie musi być sporządzone na podstawie dokumentów wagowych zbieranych w punkcie
lokalizacji wagi (przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków) oraz na podstawie kart przekazania odpadów.
Zgodnie z przepisami prawa, ewidencje od lipca br. prowadzi się tylko w BDO. Wnioskujemy o
wykreślenie tego zapisu, zagadnienie powiązane z uwagami z pytania nr 3 i 5.
Ad.9. Zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt 4 na Gminie ciąży
obowiązek nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym,
aby Gmina mogła prawidłowo nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna
wskazać wagę, która nie będzie należała do firmy odbierającej odpady. Wspominana w pytaniu
ewidencja prowadzona w systemie BDO jest prowadzona na potrzeby sprawozdawczości i kontroli
przepływu strumienia odpadów natomiast ważenie odpadów na wadze udostępnionej przez

Zamawiającego służy jedynie do rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą.
Dokumenty wagowe są załącznikiem do faktury.
Zamawiający modyfikuje zapis z §8 ust. 2 umowy na:
„Sprawozdanie musi być sporządzone na podstawie ewidencji prowadzonej w systemie BDO (tzn.
karty ewidencji odpadu, karty przekazania odpadu, karty przekazania odpadów komunalnych), a
masy odpadów wskazane w raporcie nie mogą znacząco się różnić od tych z dokumentów wagowych
zbieranych w punkcie lokalizacji wagi (przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków)”.
Pyt.10.
Dot. zapisu Umowy w§8 ust. 9 (błąd w numeracji, jest dwa razy ust.7)
Wykonawca zgodnie z przepisami prawa złoży, półroczne sprawozdanie. Sprawozdanie należy
przekazać Burmistrzowi Halinowa, w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu,
którego dotyczy. Szczegóły dotyczące sprawozdania półrocznego są opisane w „Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia” oraz w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26
lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Prosimy o doprecyzowanie tego sformułowania. Podmiot odbierający odpady od właścicieli
nieruchomości zgodnie z przepisami prawa składa sprawozdanie raz do roku do końca stycznia
tylko za pośrednictwem BDO. Wskazane rozporządzenie już nie obowiązuje.
Ad.10. Zgodnie z art. 9n ust. 1, 2 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania
rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie jest
przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w pkt. §8 ust. 9 umowy na:
„Wykonawca zgodnie z przepisami prawa złoży, roczne sprawozdanie. Sprawozdanie należy
przekazać Burmistrzowi, w terminach określonych przepisami prawa oraz wskazanych w powyższym
dokumencie.”
Pyt.11.
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów segregowanych, papier i tektura, tworzywa sztuczne
oraz odpady z metalu, jednocześnie jednym pojazdem?
Ad.11.Tak.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
/-/Adam Sekmistrz

