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URZĄD GMINY  
 BUKOWINA TATRZAŃSKA 
 

Bukowina Tatrzańska, dnia 08.12.2020 r.  

Znak: IZW.271.1.28.2020 
 

Do wszystkich uczestników postępowania 
 

Dotyczy: Wyjaśnienia  treści SIWZ . 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, na podstawie art. 38, ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniem jednego 

z Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści SIWZ w postępowaniu IZW.271.1.28.2020, na: Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. 

 
Pomimo, iż pytania do treści SIWZ wpłynęły do Zamawiającego później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, a więc po terminie, w którym 
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, Zamawiający wyjaśnia: 

 
Pytanie  1 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) rozdział 1 pkt 6 lit j) – Wykonawca zgodnie z SIWZ może składać 
ofertę na jedno, wiele lub wszystkie Zadania/Części. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o 
wskazanie, w zakres którego Zadania lub grupy Zadań częściowych wchodzi obowiązek 
zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) dla Zamawiającego 
do którego zobowiązany jest Wykonawca.SOPZ rozdział 1 pkt 6 lit. j) - Wykonawca wnosi do 
Zamawiającego o wskazanie miejsca na utworzenie PSZOK na terenie Gminy zgodnego z miejscowym 
planem zagospodarowania, lub potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez 
Wykonawcę PSZOK’u Mobilnego do czasu uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do 
otwarcia i prowadzenia PSZOK’u stacjonarnego w zakresie którego Zamawiający dodatkowo określi 
sposób i rodzaj jego prowadzenia i działania. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę PSZOK-u mobilnego do czasu uzyskania 
wszelkich zgód i pozwoleń, niezbędnych do otwarcia i prowadzenia PSZOK-a stacjonarnego. 
 
Pytanie 2 
SOPZ rozdział 1 pkt 7 zadanie częściowe nr 8 – Wykonawca wnosi o wydzielenie z zadania odpadów 
innych niż Odpady wielkogabarytowe. Odpady wielkogabarytowe należą do innej podgrupy odpadów 
(20 03 ..) niż pozostałe odpady zaliczone przez Zamawiającego do tego Zadania (podgrupa 20 01 ..) i 
jako takie powinny być zbierane osobno bez „domieszki” odpadów zwłaszcza takich które mogą być 
uznane bezpośrednio za niebezpieczne lub ich składowe są uznane za niebezpieczne. Sklasyfikowanie i 
sugerowanie mieszkańcom możliwości wystawiania łącznie tych odpadów może stanowić zagrożenie 
w procesie ich dalszego przetwarzania na Instalacji Komunalnej. Wykonawca zwraca też uwagę na 
znaczne różnice cenowe w zakresie zagospodarowania poszczególnych składowych odpadów 
zebranych w Zadaniu nr 8 co dla Zamawiającego może spowodować niepotrzebny wzrost kosztów 
jednostkowych w wyniku uśrednienia ceny końcowej. 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem, iż odpady wielkogabarytowe należą do  innej podgrupy 
odpadów, niż pozostałe, zaliczone do zadania nr 8, i powinny być zbierane osobno. 
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 Ze względu na niewielką  ilość odpadów, innych niż wielkogabarytowe, Zamawiający podtrzymuje 
zapisy opisu przedmiotu zamówienia i wymaga, aby wycenić je zgodnie 
 z zapisami SOPZ i SIWZ. 
 
Pytanie 3 
SOPZ rozdział 2 pkt 2) ppkt 6) oraz rozdział 2.4 pkt 2) - Wykonawca, wnosi o usunięcie z postępowania 
odpadów pochodzących z miejsc izolacji lub objętych kwarantanną wynikającą z obecnej sytuacji 
epidemicznej SARS-CoV-2. Odpady tego typu z uwagi na sposób odbioru, zorganizowania 
odpowiedniego transportu i modelu przetwarzania odpadów komunalnych bez udziału człowieka 
(zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania 
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań 
na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 – wytyczne A. litera c) oraz D. litera d)) jako odpady 
pochodzące z miejsc izolacji lub kwarantanny zbiorowej nie mogą być przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy, zawarte w SOPZ w SIWZ. 
 
Pytanie 4  
SOPZ rozdział 2 pkt 3 ppkt 11) – Zamawiający oczekuje od Wykonawcy korzystania dla realizacji 
zadania nr 5 z aż trzech pojazdów z napędem na 4 koła ( litera b. oraz litera c. omawianego zapisu). 
Wykonawca wnosi o wykreślenie wymagań dotyczących napędu na 4 koła z uwagi, iż Zadanie nr 5 
dotyczy odbioru odpadów bio w zakresie dla którego Zamawiający przewiduje odbiór bio odpadów w 
okresie od kwietnia do listopada – więc nie w okresie zimowym. 
 
Odpowiedź 4 
Zgodnie z SOPZ, odpady zielone, odbierane są w okresie kwiecień – listopad, natomiast 
biodegradowalne przez cały rok. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ w 
SIWZ. 
 
Pytanie 5 
SOPZ rozdział 2 pkt 3 ppkt 25) - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że opis użyty w SOPZ „zużyte 
opony samochodowe” dotyczy odpadu: zużyte opony od samochodów osobowych, rowerów, motocykli, 
niepochodzących z działalności w zakresie mechaniki pojazdowej i/lub działalności wulkanizacyjnej 
i/lub z działalności rolniczej. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z 
Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. art. 3 ust 1 pkt 7 (Dz. U. z 24 maja 2018 roku poz. 992 – 
tekst jednolity) gmina nie może organizować zbiórek odpadów tego rodzaju czy odpadów pochodzących 
z rolnictwa ani tym bardziej ich finansować z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości. 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający potwierdza. 

 

 
 Z poważaniem, 

 
    Wójt Gminy 

 
        mgr inż. Andrzej Pietrzyk 
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