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           Dąbrowa Górnicza , dn. 29.08.2019r. 

 
Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

1. Proszę o wyjaśnienie, czy pojemniki koloru brązowego do gromadzenia odpadów kuchennych o 

pojemności 0,12 m3, 0,24 m3 i 0,36 m3, przewidziane dla zabudowy wielolokalowej, powinny być wyposażone 

w otwory wentylacyjne i ruszty odciekowe?.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że pojemniki koloru brązowego do gromadzenia odpadów kuchennych o 

pojemności 0,12 m3, 0,24 m3 i 0,36 m3, przewidziane dla zabudowy wielolokalowej, powinny być wyposażone 

w otwory wentylacyjne i ruszty odciekowe 

 

2. Zamawiający postanowił, że wykonawca jest zobowiązany do podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia działań na 

miejscu zdarzenia nie później niż w ciągu 1,5 godziny od chwili zgłoszenia, mających na celu przywrócenie 

stanu pierwotnego, m.in. w związku z faktem otrzymania dyspozycji uporządkowania miejsca gromadzenia 

odpadów segregowanych z zalegających odpadów zgromadzonych poza urządzeniami przeznaczonymi do ich 

gromadzenia. 

W związku z powyższym proszę o informację jaką ilość osób i sprzętu wykonawca powinien zapewnić na 

jednej zmianie, gwarantując utrzymanie należytego stan wokół pojemników na bieżąco. Ponadto proszę o 

wyjaśnienie, czy odpady porzucone poza pojemnikami należy kwalifikować jako odpady o kodzie 20 03 99? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przewiduje, że do podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia działań na miejscu zdarzenia nie później 

niż w ciągu 1,5 godziny od chwili zgłoszenia, mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego, m.in.                      

w związku z faktem otrzymania dyspozycji uporządkowania miejsca gromadzenia odpadów segregowanych                     

z zalegających odpadów zgromadzonych poza urządzeniami przeznaczonymi do ich gromadzenia wystarcza 2 

pracowników. 

 

 Ponadto Zamawiający stwierdza, że odpady porzucone poza pojemnikami należy kwalifikować zgodnie 

z ich rzeczywistą morfologią, jednak niewykluczone jest, że zastana na miejscu zgłoszenia sytuacja będzie 

wymagałaby odpady te zakwalifikowane były, jako odpady o kodzie 20 03 99. 

 

3. Proszę o weryfikację terminu składania wniosków podanego w SIWZ względem terminu 

zamieszczonego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza oczywistą omyłkę pisarską w terminie składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu i prawidłowym terminem składania wniosków był dzień 04.09.2019r.. W związku                  

z problemami technicznymi związanymi z opublikowaniem na stronach Zamawiającego w dniu publikacji 

ogłoszenia dokumentacji dotyczącej postępowania, przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu na dzień 05.09.2019r. godzina 8:00. 

 

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie brał pod uwagę przy obliczaniu poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku dla Gminy, ilości zebranych i odebranych 

odpadów komunalnych w postaci papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła (pmts) przez wszystkie podmioty 

zbierające i odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Osiągnięcie wymaganych, 



 

 

Gmina Dąbrowa Górnicza 
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami 
Al. J. Piłsudskiego 34 C, 41-303 Dąbrowa Górnicza 

Tel. 32 264 46 23, Fax 32 264 71 99 
e- mail: sekretariat@mzgodg.pl 

NIP 629-246-26-89  REGON 276255312 

coraz wyższych poziomów w kolejnych latach z pominięciem ilośc i np. z punktów skupu surowców, odpadów 

powstałych w ramach imprez masowych czy odpadów pochodzących z akcji zbiórek surowców prowadzonych 

przez instytucje publiczne, może być znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.  

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących 

wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, to nieuzasadnionym wydaje się nakładanie na 

wykonawcę obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła w odniesieniu do wszystkich odpadów wytwarzanych w Gminie.  

Ponadto proszę o potwierdzenie, że kara umowna za ewentualne nie osiągniecie poziomów recyklingu                     

w wysokości 10% wartości umowy brutto, jest należna w sytuacji gdy kara w takiej wysokości zostanie 

nałożona na Zamawiającego przez właściwy organ, w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do 

bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że przy obliczaniu poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku dla Gminy, pod uwagę będzie brał ilości zebranych i odebranych odpadów komunalnych                    

w postaci papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła (pmts) przez wszystkie podmioty zbierające i odbierające 

odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. 
Czynnikiem branym pod uwagę podczas rozpatrywania zasadności kary jest czynnik obliczany 

w rocznym Sprawozdaniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym wyszczególniane są wszystkie podmioty 

odbierające odpady na terenie gminy Dąbrowa Górnicza i zobowiązane do składania sprawozdania                  

o którym mowa w Art. 9n. ustawy UCPG.   

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że kara umowna za ewentualne nie osiągniecie 

poziomów recyklingu o której mowa w 34 pkt 2 lit. a, jest należna w sytuacji gdy kara w takiej 

wysokości zostanie nałożona na Zamawiającego przez właściwy organ, w przeciwnym wypadku 

mogłoby dojść do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający w drodze sprawdzania w/w zapisu stwierdza, że wysokość kary 

umownej wynosząca 10% wartości umowy jest niewspółmierna do wysokości kar nałożonych na 

Zamawiającego przez organ nadzorujący i może stanowić zarzut chęci bezpodstawnego wzbogacenia.  

Zamawiający postanowił, zatem zmienić zapis, który otrzymuje brzmienie: 

„a) w razie nie osiągnięcia poziomów, o których mowa w § 4 pkt 1 - w wysokości równoważnej 

wysokości kar nałożonych na gminę Dąbrowa Górnicza przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w tym zakresie.” 
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