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Karczew 19.08.2019 r. 
Zamawiający:  
Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie  
ul. Warszawska 28, 05–480 Karczew  
 

Znak postępowania: ZP.271.7.2019  

Strona internetowa Zamawiającego  
Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania pn.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta i 
Gminy Karczew oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

 

Zamawiający – Gmina Karczew z siedzibą w Karczewie, prowadzący postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie, w związku z 
pytaniem zgłoszonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), 
udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej SIWZ. 

Pytanie 1 
SIWZ cz II str 14- W jaki sposób gmina będzie weryfikować sposób prowadzenia robót 
budowlanych przez mieszkańców i ewentualne powierzenie robót firmom budowlanym?  Jest 
to raczej fikcyjny zapis, ponieważ większość firm nie wystawia faktur i nie są podpisywane 
umowy z wykonawcami. 

Odpowiedź. 
Zamawiający nie ma wpływu na sposób zawierania umów pomiędzy mieszkańcem i 
wykonawcą prac jak również na to czy za daną usługę została wystawiona faktura czy też nie. 
Zgodnie z Regulaminem PSZOK mieszkańcy mają obowiązek okazania ostatniego  
potwierdzenia  wpłaty  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz wskazania 
adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady. Przyjmujący odpady sporządza dokument 
potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności: adres nieruchomości, z 
której pochodzą odpady, rodzaj dostarczonych odpadów, ilość dostarczonych odpadów, kod 
odpadu, datę dostarczenia odpadów. Jeżeli przyjmujący odpady będzie miał wątpliwości co do 
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źródła ich pochodzenia informację taką powinien przekazać do Zamawiającego w celu 
przeprowadzenia kontroli. 

Pytanie 2 
SIWZ cz I i II– Proszę o sprawdzenie i zweryfikowanie liczby deklaracji z liczbą podanych 
pojemników. Liczba pojemników w SIWZ różni się od ilości deklaracji. Czy jest możliwa 
deklaracja bez konieczności wstawienia pojemników ze strony wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Niektórzy mieszkańcy posiadają własne pojemniki. Poza tym z niektórych nieruchomości 
złożona jest więcej niż jedna deklaracja. Liczba pojemników będzie się różnić od liczby 
złożonych deklaracji oraz liczby nieruchomości zamieszkałych. Liczba pojemników jest większa 
od liczby nieruchomości zamieszkałych objętych zamówieniem. 

Pytanie 3 
SIWZ cz I, II – Proszę o wyjaśnienie. liczba worków podana przez Zamawiającego znacznie różni 
się od ilości podanych przez Wykonawcę w raportach. Ilość worków w SIWZ jest zaniżona. 

Odpowiedź: 
Liczba worków określona w SIWZ została opracowana na podstawie danych z realizacji usługi 
odbioru i zagospodarowania odpadów na podstawie obecnie obowiązujących umów. 

Pytanie 4 
SIWZ cz I,II,III – Proszę o wyjaśnienie zapisu o kodzie 150106- w żadnej z części nie ma 
informacji dot. sposobu odbioru tych odpadów. 

Odpowiedź: 
Kod 150106 (zmieszane odpady opakowaniowe) występuje w sprawozdaniach 
przekazywanych z realizacji zadania od 2017 roku. Zamawiający nie przewiduje odbioru tego 
rodzaju odpadów bezpośrednio od mieszkańców. 

Pytanie 5 
SIWZ cz II – PSZOK – proszę o wyjaśnienie czy odpady w postaci puszek/wiader  po farbach 
pochodzących z remontów dokonywanych przez mieszkańców mają być przyjmowane przez 
PSZOK ? Jeśli tak pod jakim kodem, brak zapisu na ten temat. 

Odpowiedź: 
Czyste opakowania – zgodnie z materiałem z jakiego są wykonane.  
Zanieczyszczone – 15 01 10* 

Pytanie 6 
SIWZ cz III str 13– proszę o określenie pojemności o rodzaju kontenera przewidzianego do 
odbioru odpadów BIO z pielęgnacji ogrodów, w jakim trybie ma się odbywać odbiór tych 
odpadów ? 

Odpowiedź: 
Wielkość kontenera 7m3. Podstawienie i odbiór w terminie ustalonym z 
administratorem/zarządcą nieruchomości. Zamawiający ze względu na różne warunki 
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terenowe dopuszcza podstawienie mniejszych kontenerów/pojemników (wielkość do 
ustalenia z administratorem/zarządcą) z zachowaniem ogólnej pojemności kontenera 
„wzorcowego” – 7m3. 

Pytanie 7 
przekazywanie odpadów do regionalnych instalacji właściwych zgodnie z położeniem Gminy 
Karczew. 
- czy w przypadku planowanej nowelizacji ustawy zamawiający dopuszcza wywożenie odpadów 
poza Region, jeśli takowe dopuszczone będzie prawem? 

Odpowiedź: 
Tak – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie 8 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno odbywać się w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z 
późn. zm.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” 
(uchwała nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.) oraz 
zgodnie z uchwałą Nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w 
sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w 
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 
2017 roku poz. 7714 z późn. zm.).   

Co zamawiający rozumie poprzez: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
powinno odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku”…. To Zamawiający określa sposób odbioru 
odpadów, który to zawarty jest w SIWZ oraz OPZ. Zamawiający kształtuje politykę odpadową 
w Gminie. W związku z powyższym Wykonawca nie ma narzędzi do zapewnienia osiągnięcia 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku….. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wypełnia swoje obowiązki opierając się na obowiązujących przepisach 
dotyczących gospodarki odpadami. Określa zasady gospodarki odpadami m.in. ustalając 
zasady i sposoby ich odbioru przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie niewłaściwie 
postępował z odbieranymi odpadami (np. mieszanie odpadów, nieprawidłowe ważenie, 
niewłaściwe przetwarzanie itp.) to będzie to miało wpływ na osiągane przez Zamawiającego 
poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania. Tym samym Wykonawca ma stosować takie narzędzia i procedury aby 
realizowana usługa była zgodna z wymaganiami Zmawiającego. 
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Pytanie 9 
OPZ Pkt.II ppkt.6) 

W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji przez mieszkańców Wykonawca 
zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 7 dni, pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego. Do informacji Wykonawca 
zobowiązany będzie załączyć materiał dowodowy w postaci dokumentacji fotograficznej. 

 Czy w związku z powyższym Wykonawca ma po ten konkretny rodzaj odpadu wysłać 
dodatkowy samochód na odpady komunalne zmieszane i dostarczyć np. 1 worek do RIPOK? 
Wydaje się ,iż koszt takiego rozwiązania jest ogromny. Sugerujemy po dokonaniu 
dokumentacji fotograficznej oraz zgłoszeniu do urzędu zostawić worek nie odebrany. Odbiór 
nastąpi przy wywozie odpadów komunalnych zmieszanych. 

Odpowiedź: 
Odbiór niewłaściwie wysegregowanych odpadów ma zostać wykonany w najbliższym terminie 
wywozu odpadów zmieszanych. Wykonawca nie może mieszać odpadów, tym samym nie 
może odebrać niewłaściwie wysegregowanych odpadów w terminie wywozu odpadów 
segregowanych, chyba że właściciel nieruchomości dokona właściwej segregacji podczas 
odbioru. 

Pytanie 10 
OPZ. Część II Pkt. 1 

 Zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych 
(worki/pojemniki powinny być udostępniane przed posesjami) odbywać się będzie – w 
zależności od rodzaju odbieranych odpadów – następująco (z wyłączeniem zabudowy 
wielorodzinnej): 

 Zgodnie z prawem odpady powinny być wynoszone do drogi gminnej, Wykonawca nie ma 
prawa wjeżdżać/wchodzić na drogę prywatną. Często zdarza się, iż mieszkańcy wystawiają 
odpady przed posesję do drogi prywatnej, a później winią Wykonawcę za jej zniszczenie. 
Wnosimy o zmianę i dostosowanie zapisów do Prawa Polskiego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zna takiego przepisu na podstawie, którego właściciel ma obowiązek 
wystawiać odpady do drogi gminnej. Odbiór odpadów ma odbywać się na podstawie m.in. 
uchwały Rady Miejskiej w Karczewie. Do ich zapisów ma obowiązek stosować się zarówno 
właściciel nieruchomości jak i Wykonawca realizujący odbiór odpadów. Przedsiębiorca 
odbierający odpady komunalne odbiera je bezpośrednio od właściciela nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych 
(dostarczanym właścicielowi nieruchomości), w ramach ponoszonej przez właściciela opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady powinny być wystawione przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie później niż godzinę przed 
ich planowanym odbiorem oraz nie wcześniej niż dzień przed nim. 
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Nie ma zatem obowiązku wystawiania pojemników do drogi gminnej – co byłoby absurdem 
gdyż mieszkańcy musieliby transportować pojemniki niekiedy kilkaset metrów.  
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca musi zapewnić aby używane  pojazdy  
umożliwiały  odbiór  odpadów  z  miejsc  dostępnych po drogach  i budowlach drogowych o 
zmniejszonej nośności (np. poniżej 10 t). Wykonawca winien zapoznać się z układem  
komunikacyjnym Gminy Karczew, z uwzględnieniem ograniczeń tonażowych dla pojazdów 
dopuszczonych do ruchu po poszczególnych drogach, oraz stosować tabor uwzględniający 
istniejące i wprowadzane ograniczenia. W przypadku gdy mieszkańcy nie będą chcieli wpuścić 
pojazdów odbierających odpady na własną drogę powinni udostępnić pojemniki w miejscu 
umożliwiającym i=odbiór odpadów. 
Zapis OPZ pozostaje bez zmian. 

Pytanie 11 
OPZ. Część II Pkt. 4 

 Wykonawca zapewni nielimitowaną ilość worków i pojemników niezbędną do wykonania 
Przedmiotu zamówienia. Pojemniki będą udostępniane na czas trwania umowy do korzystania 
osobie trzeciej (właścicielowi nieruchomości) co oznacza, że nie staną się własnością 
Zamawiającego. Po okresie obowiązywania umowy Wykonawca usunie pojemniki w terminie 
30 dni od daty zakończenia okresu obowiązywania umowy. 

 Rozliczanie się z Wykonawcą w formie ryczałtowej wyklucza dostarczanie nielimitowanych 
ilości worków i pojemników. Zamawiający powinien określić jakieś ilości graniczne, które 
przewidziane są w ramach ceny ryczałtowej. 

Odpowiedź: 
Pojemniki: 
Zamawiający przewidział zmiany liczby obsługiwanych nieruchomości i liczby mieszkańców o:  
- +/-2% dla zabudowy jednorodzinnej na terenie wiejskim 
- +/-2% dla zabudowy jednorodzinnej Miasta Karczew 
- 15% liczby mieszkańców oraz 10% punktów odbioru dla zabudowy wielorodzinnej. 

Tym samym są to wielkości (10% w przypadku zabudowy wielorodzinnej) o jakie może się 
zwiększyć liczba dostarczanych pojemników w stosunku do liczby pojemników określonej w 
SIWZ. 

Worki: 
Ze względu na zależność ilości odbieranych odpadów od m.in. panującej pogody trudne jest 
jednoznaczne określenie konkretnej liczby worków, która zapewni właściwą obsługę 
mieszkańców. Na potrzeby niniejszego zamówienia należy przyjąć wzrost do 30% liczy 
worków. 

Pytanie 12 
Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia w PSZOK lub przyjąć za dodatkowym 
wynagrodzeniem: 
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7) odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, wszelkich 
odpadów w ilościach masowych 
8) wszystkich odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, 
odczynniki chemiczne) itp.   
Celem uniknięcia nieporozumień prosimy o informację co Zamawiający rozumie poprzez ilości 
wskazujące na działalność gospodarczą lub ilości masowe.  Oraz co rozumie jako źródło 
pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych. W przypadku braku precyzyjnych zapisów 
Wykonawca borykać się będzie z niepotrzebnymi dyskusjami z mieszkańcami oraz w 
konsekwencji z urzędem, który będzie musiał rozstrzygać spory. 

Odpowiedź: 
Wszelkie opakowania o wielkościach większych niż ogólnie dostępne w 
sklepach/hurtowaniach (np. kanistry, beczki plastikowe i stalowe o dużych pojemnościach itp.) 
w ilościach wskazujących, że nie są wykorzystywane w gospodarstwie domowym lecz mogą 
być wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej (np. kilkanaście, kilkadziesiąt 
sztuk). Wykonawca mając wątpliwości co do źródła odpadu może zwrócić się do Urzędu bądź 
bezpośrednio do mieszkańca aby udowodnił, że pochodzi on z gospodarstwa domowego. 

 
 

Z up. Burmistrza 
Naczelnik Wydziału 

Rozwoju Gospodarczego i Strategii 
(-) 

Michał Ciesielski 


