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Zp.271.6.2015 
 

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu 
Odpowiedzi na zapytanie dot. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dla zamówienia Zp.271.6.2015 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują 
się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Pęczniew 

W związku z zapytaniem dotyczącym zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na 
terenie Gminy Pęczniew” Urząd Gminy Pęczniew wyjaśnia: 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie treści zapisów pkt 16 ppkt 16.1.1.1, ponieważ w przypadku gdy Wykonawca 
nie będzie prowadził zbierania odpadów a bezpośrednio przekazywał je do uprawnionych odbiorców 
posiadających zezwolenia na zbieranie i odpowiednie zagospodarowanie tych odpadów, 
wystarczającym do spełnienia warunków powinno być zezwolenie w zakresie transportu i wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Odpowiedź 

Po analizie Zamawiający postanawia, że zapis pkt 16 ppkt 16.1.1.1. pozostaje bez zmian jednak zapis 
pkt 16 ppkt 16.1.1.2 winien brzmieć: 

16.1.1.2 posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami 
Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.) lub równoważne, 
w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. 
 

Pytanie: 
Prosimy o zmianę treści zapisu pkt 16 ppkt 16.1.1.3 dotyczącego dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym 16.1.3.2 samochodów przystosowanych do odbierania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę że odpady pochodzące z selekcji gromadzone są 
w pojemnikach jedyną możliwością opróżniania pojemników z tych odpadów jest użycie samochodu 
typu śmieciarka, przystosowaną do odbioru odpadów selektywnie zebranych. Mając również na 
uwadze przewidzianą przez Zamawiającego wysoką karę za zmieszanie poszczególnych frakcji 
odpadów selektywnie zebranych. Jedynym rozwiązaniem jest użycie w tym przypadku samochodu 
typu smieciarka dwu i trzykomorowych które umożliwiają odbiór odpadów z pojemników osobno dla 
każdej frakcji bez możliwości ich zmieszania.  

Odpowiedź 

Po analizie Zamawiający postanawia, że zapis pkt 16 ppkt 16.1.1.3. pozostaje bez zmian, jednak zapis 
pkt 16 ppkt 16.1.3.2 winien brzmieć: 

16.1.3.2 co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, mogą to być pojazdy dwu i/lub trzykomorowe; 

Wójt Gminy Pęczniew 
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