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  Karczew, 28 września 2021 r. 
Zamawiający:  
Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 
 
ZP.271.12.2021.MS 

Strona Internetowa Zamawiającego 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
i 

ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 1 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

treści złożonych ofert na wykonanie zadania którego przedmiotem jest: Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Karczew oraz odpadów dostarczanych przez 
mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – trzy Części. 
Numer referencyjny: ZP.271.12.2021.MS. 

 
Zamawiający – Gmina Karczew działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 i ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 
z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
„zwaną dalej SWZ”, udzielając odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 
24.09.2021 r. pocztą elektroniczną.  
 
Pytanie Nr 1: 
Zamawiający w Szczegółowym Przedmiocie Zamówienia we wszystkich częściach zamówienia dział I. 
punkt 6 umieścił zapis: 
6) przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z poźn. zm.) zgodnie z położeniem Gminy Karczew. 

Odniesienie do powyższego zapisu jest również w dziale II punkt 2.1 oraz umowie 
w paragrafie 1. 

Zamawiający nie wziął pod uwagę nowych wymogów nałożonych ustawą z dnia 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), która weszła w życie w dniu 6 września 2019r. 

W art. 20 ustawy o odpadach uchylono ust. 7-11 na skutek zniesienia obowiązku 
regionalizacji w zakresie konieczności przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechanicznobiologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania. Po wprowadzeniu zmian 
ww. odpady będą mogły być przekazywane do instalacji położonych na obszarze całego kraju. 
Nowelizacja ustawy weszła w życie 6.09.2019 
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Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy z dniem wejścia w życie nowelizacji tracą moc uchwały 
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
 

W związku z powyższym proszę o dostosowanie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz 
wzoru umowy do obowiązujących przepisów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dotyczy Części I, II i III zamówienia: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ww. problematycznych zapisach wskazał, iż odebrane odpady mają być 
przekazywane zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. 
U. z 2021 roku, poz. 779 z poźn. zm.).  
Użycie określenia „zasada bliskości” wynika z tytułu Rozdziału 3 ww. ustawy. Zapisy wskazanego 
art. 20 odnoszą się do obecnie obowiązującej treści ustawy, a nie do treści uchylonej. 
 
Intencją Zamawiającego nie jest postępowanie z odpadami wg nieobowiązujących przepisów. Zapisy 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i Istotnych Postanowień Umowy pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie Nr 2: 
Zamawiający w Szczegółowym Przedmiocie Zamówienia dział III Punkt 1.7 umieścił zapis: 
1.7 Zużyte opony (16 01 03): 
Zamawiający nie przewiduje odbioru opon z terenu lub z sprzed nieruchomości. Liczba opon 
odbieranych przez Zamawiającego z nieruchomości zamieszkałych jest ograniczona. Zużyte opony 
odbierane będą tylko w PSZOK. 
W związku z powyższym zapisem prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje odbiór 
opon z terenu lub z sprzed nieruchomości czy tylko z PSZOK? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dotyczy Części III zamówienia: 
Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ - tj. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  
(SZOPZ), stanowiącego załącznik Nr 1.3 do SWZ, dodając w treści DZIAŁU III (po punkcie 1.7), treść 
punktu 1.8 (str. 15), w brzmieniu: 
1.8 Zużyte opony (16 01 03): 
Zamawiający nie przewiduje odbioru opon z terenu lub z sprzed nieruchomości. Liczba opon 
odbieranych przez Zamawiającego z nieruchomości zamieszkałych jest ograniczona. Zużyte opony 
odbierane będą tylko w PSZOK. 

 
Dotyczy Części I, II i III zamówienia:  
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że opony będą odbierane tylko w PSZOK. Sformułowanie 
„z nieruchomości zamieszkałych” oznacza, że systemem odbioru odpadów objęte są tylko 
nieruchomości zamieszkałe, tzn. że do PSZOK opony może oddać tylko właściciel takiej 
nieruchomości (jednorodzinnej lub wielorodzinnej) – co będzie weryfikowane przez Zamawiającego 
przed wpuszczeniem oddającego odpady na teren PSZOK. 
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Pytanie Nr 3: 
Wykonawca ma wyposażyć PSZOK w pojemniki, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na 
temat rodzaju, wielkości i ilości pojemników jakie Wykonawca ma dostarczyć do PSZOK. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dotyczy Części II zamówienia: 
Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ tj. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  
(SZOPZ), stanowiącego załącznik Nr 1.2 do SWZ, dodając w DZIALE II w treści punktu 3.12, po kropce 
(str. 9), następujący zapis: 
Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu Zamawiającego Wykonawca powinien wyposażyć 
PSZOK w niżej podane, odpowiednio oznakowane typy pojemników:  
 

Nazwa odpadu Typ kontenera/pojemnika 

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

Kontener  KP 7 

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 
 

Kontener  KP 7 

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe 

 

Kontener  KP 7 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady pochodzące 
z pielęgnacji terenów zielonych 

2 kontenery KP 7 

5) popiół z palenisk domowych i kotłów C.O. 
 

Pojemnik 1100 l (typu bóbr) 

6) przeterminowane leki i chemikalia Pojemnik specjalny o minimalnej 
pojemności   15 l z pokrywą i 
otworem wrzutowym – 
uniemożliwiający wyjęcie 
odpadów bez otwarcia pokrywy. 

7) odpady niebezpieczne Pojemnik 120 l 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe 2 kontenery KP 3 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, a w 
szczególności igieł i strzykawek 

Pojemnik specjalny o  
minimalnej pojemności   10 l z 
pokrywą i otworem wrzutowym 
- uniemożliwiającym wyjęcie 
odpadów bez otwarcia pokrywy. 

10) zużyte akumulatory i baterie Pojemnik 120 l. 

11) odpady tekstyliów i odzieży Pojemnik 1100 l ( typu bóbr) 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; Kontener KP 7 

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Kontener KP 7 

14) zużyte opony Kontener KP 3 

W przypadku zapełnienia pojemnika/kontenera w trakcie funkcjonowania PSZOK, powinien on zostać 
opróżniony aby umożliwić dalszy odbiór danej frakcji odpadów.  
Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca odmówi odbioru odpadów osobie 
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dostarczającej odpady do PSZOK ze względu na przepełnienie pojemnika. 
 
 
Pytanie Nr 4: 
Zamawiający w części III Opisu przedmiotu zamówienia w dziale II informuje, iż Wykonawca na 
wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do wymiany pojemników we wskazanych ilościach. 
 
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie informacji dotyczącej rodzaju pojemnika o pojemności 
15001. Czy pojemniki o pojemności 15001 to dzwony, siatki czy też jakiś inny rodzaj? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dotyczy Części III zamówienia: 
Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ - tj. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  
(SZOPZ), stanowiącego załącznik Nr 1.3 do SWZ, dodając w treści DZIAŁU II w punkcie 3.8 ppk 5), po 
kropce (str. 8), następujący zapis: 
Dotyczy pojemników  typu „Dzwon” do gromadzenia frakcji segregowanych takich jak papier, 
plastik, szkło. 
 
 
Pozostałe postanowienia treści SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

ZATWIERDZIŁ 
Z up. BURMISTRZA 

Karol Chróścik 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Marzena Szulc  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 
tel.: (22) 780 65 88 lub 780 65 16 wew. 136 
e-mail:m.szulc@karczew.pl 


