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Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  na realizację usługi pn. 

ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I 

NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE 

 

WYJAŚNIENIE 

treści SIWZ 

 

Zamawiający  Gmina Tułowice   działając   zgodnie   z   art. 38 ust.   1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  wyjaśnia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na w/w zadanie. 

     Uprzejmie  proszę  o  uwzględnienie  poniższych  wyjaśnień  co  do  prowadzonego 

postępowania  przetargowego.   

 

Pyt. nr 1. W załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (SOPZ); w ust. 9 pkt b) zamawiający  określa  wymagania dotyczące 

kolorystyki pojemników, których wyposażenie Wykonawca powinien zagwarantować wszystkim 

zainteresowanym właścicielom nieruchomości, na każdy z rodzajów odpadów.  

 Czy zamawiający dopuszcza możliwość stosowania pojemników w kolorze czarnym lub szarym 

a stosowanie jedynie klap tych pojemników w odpowiedniej kolorystyce (żółty, zielony, czarny, 

szary, brązowy”?   

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podstawienia przez Wykonawcę na mocy 

umowy najmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania 

odpadów komunalnych, zawartej z właścicielem nieruchomości zamieszkałej bądź 

niezamieszkałej, pojemników w kolorze czarnym lub szarym z zastosowaniem w zależności 

od rodzaju odpadów klap w odpowiedniej kolorystyce, tj. w kolorze żółtym, zielonym, 

czarnym, szarym lub brązowym.  

 

 

Pyt. nr 2. W SOPZ w ust. 10 pkt b) Zamawiający określa częstotliwość odbioru określonych 

rodzajów odpadów z poszczególnych rodzajów zabudowy.   Z jaką częstotliwością wywozu 

Zamawiający przewiduje odbiór odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) z zabudowy 

niezamieszkałej”?  

 

Informuję, że częstotliwość wywozu będzie identyczna, jak w przypadku zabudowy 

jednorodzinnej, tzn. jeden raz na dwa tygodnie.  

 

Pyt. nr 3. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w ust. 10 pkt b) Zamawiający określa 

odbiór odpadów – jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku pozostałych odpadów komunalnych 

nie wymienionych wyżej. Prosimy o sprecyzowanie jakich odpadów dotyczy zapis ‘pozostałych 

odpadów nie wymienionych wyżej”? 
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Zamawiający informuje, że powyższy zapis został omyłkowo wprowadzony zarówno do 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak i do wzoru umowy na wywóz odpadów. 

Odbieranie odpadów z posesji zamieszkałych, tj. z zabudowy jednorodzinnej i 

wielorodzinnej oraz z posesji niezamieszkałych nadal obejmuje następujące frakcje 

odpadów: zmieszane, segregowane (tzw. suche), szkło, biodegradowalne oraz 

wielkogabaryty.   

 

 

Pyt. nr 4. W SOPZ w ust. 12 pkt a) Zamawiający określa iż wywóz odpadów komunalnych z 

Punktu Selektywnej Zbiórki Komunalnych (PSZOK) w Tułowicach odbywa się po zgłoszeniu 

telefonicznym przez pracownika PSZOK po zapełnieniu pojemników, w terminie do 5 dni od 

powiadomienia.   Jaką ilość opróżnień kontenerów z PSZOK-u przewiduje Zamawiający w 

okresie objętym przedmiotem zamówienia?  

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ w ust. 12 

pkt a) mówi o opróżnianiu przez firmę wywozową zapełnionych pojemników z PSZOK-u 

w ciągu 5 dni od dnia telefonicznego zgłoszenia przez pracownika PSZOK-u. Natomiast 

pkt b) tegoż ustępu zawiera jedynie obwarowania dotyczące tonażu wywożonych z 

PSZOK-u poszczególnych frakcji odpadów przez cały okres objęty przedmiotem 

zamówienia. Nie określamy ilości opróżnień kontenerów w okresie objętym przedmiotem 

zamówienia.  

 

Jedynie odbieranie odpadów zmieszanych z koszy ulicznych zebranych w jednym miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego (miejscem tym jest PSZOK) zgodnie z ust. 13 pkt a) ma 

się odbywać nie rzadziej niż raz w tygodniu w ilości do 5 pojemników 1100 litrowych. 

 

 

 

Andrzej  Wesołowski  

Wójt Gminy Tułowice 


