
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 31.10.2013 r.         

 
 

TOM.271.2.25.2013 

                          
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

              nieograniczonego ZP.271/27/OSZ/ 13 na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek" 

 
 

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 25 października 2013 roku w sprawie ww. 
postępowania 

 
 
1.       Dot. OPZ IV. Zabudowa wielorodzinna pkt.3 
Proszę o podanie pojemności i ilości pojemników do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – 
ogrodowe i zielone (200201) oraz informacji kto zapewnia pojemniki . 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Odpady ulegające biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej gromadzone są w workach o pojemności 60 
i 120 l. 
 

 
2.       Dot. OPZ  III Zabudowa jednorodzinna. 
Zamawiający wymaga odbioru odpadów ulegających biodegradacji – ogrodowe i zielone z częstotliwością 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie letnim raz w tygodniu. 
W związku z w/w częstotliwością wnioskujemy o wprowadzenie limitu wystawianych w dniu wywozu 
worków z odpadami. Dowolna ilość wystawianych worków przez mieszkańców nie pozwala na 
oszacowanie prawdziwych kosztów związanych z logistyką realizacji powyższej usługi. 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający informuje, że powyższy zapis pozostaje bez zmian.  
 
 
3.       Dot. OPZ V Uregulowania wspólne dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej pkt.1 
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu wystawianych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w skali miesiąca. 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Na terenie gminy został wprowadzony limit odnośnie oddawania odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon  w miesiącu w sposób następujący: 
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- odpady wielkogabarytowe: 1 duży gabaryt (np. wersalka, szafa ) i 2 małe (typu: szafka, krzesło) 
- odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 2 sztuki 
- opon: 4 sztuki  
 
Podane ilości dotyczą jednej nieruchomości w danym miesiącu. 
 

 
4.       Dot. OPZ V Uregulowania wspólne dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej pkt.6 
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu wystawianych przez mieszkańców odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych w ilości do 1 m3 w skali miesiąca. 
Prosimy o udzielenie informacji, jaka masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych przewidziana jest do 
odbioru od mieszkańców w ramach umowy z Gminą. 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Na terenie gminy został wprowadzony limit odnośnie oddawania odpadów budowlanych  i 
rozbiórkowych  do 1 m 3 w miesiącu z każdej nieruchomości. 
 
 
 
5.       Dot. OPZ V Uregulowania wspólne dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej  
Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu mówiącego o tym, że odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz popiołów paleniskowych będzie realizowany na podstawie wcześniej przyjętych przez 
Zamawiającego zgłoszeń chęci oddania w/w odpadów. 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Na terenie gminy Milanówek odbiór odpadów wskazanych w zapytaniu następuję po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym  do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. 
 
 
 
6.       Dot. OPZ VII. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
Wnioskujemy o udostępnienie możliwości mieszkańcom dostarczania odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych oraz popiołów paleniskowych do PSZOK pomiędzy wystawkami. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Na terenie PSZOKU będzie możliwość oddawania popiołu paleniskowego, odnośnie odpadów 
poremontowych Gmina  nie przewiduje takiej możliwości. 

 
 

 
7.       OPZ Dot. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów 
Prosimy o podanie, jaki Zamawiający posiada system identyfikacji mieszkańców w celu przetwarzania 
danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

W związku ze zmianą treści załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącej usunięcia zapisu o kodach kreskowych,  
pytanie staje się bezprzedmiotowe. 
 
 
8.       Dot. OPZ Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów 
Prosimy o udzielenie informacji czy system Zamawiającego zawiera bazę danych mieszkańców 
zawierającą takie informację jak: imię nazwisko, adres posesji skąd odbierane będą odpady, rodzaje 
odpadów, informację, kto deklaruje selektywną zbiórkę. Na podstawie takich informacji można dopiero 
wydrukować kody kreskowe z danymi mieszkańca przyporządkowane do konkretnego rodzaju odpadu. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Odpowiedź  tak jak powyżej w pyt. Nr 7. 
 
 
 
9.       Dot. OPZ Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów 
Proszę o udzielenie informacji, co z identyfikacją worków na odpady ulęgające biodegradacji – ogrodowe i 
zielone. Z OPZ wynika, że zostały pominięte, ponieważ maja być wystawiane w dowolnym worku. 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Odpowiedź  udzielona w pytaniu nr 7. 
 

 
10.    Dot. OPZ Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów 
Proszę o udzielenie informacji, w jakim stopniu finansowym Zamawiający widzi wkład Wykonawcy przy 
wprowadzeniu identyfikacji odbioru worków za pomocą kodów kreskowych. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Odpowiedź  udzielona w pytaniu nr 7. 
 
 

 
11.   Dot. OPZ Wymagania dotyczące wyposażenia Wykonawcy pkt.5 
Prosimy o uzasadnienie celu przechowywania przez Wykonawcę nagrań tras przez okres, co najmniej 4 
m-cy, zgodnie z OPZ „ Inne Obowiązki Wykonawcy pkt.12” realizacja reklamacji w ciągu 24 godzin od 
otrzymania zawiadomienia. 
 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
W związku ze zmianą treści załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącej powyższego zagadnienia,  pytanie staje 
się bezprzedmiotowe. 
 
 
 
12.   Dot. OPZ Inne obowiązki Wykonawcy pkt. 10 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówek, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów 
wytworzonych na terenie nieruchomości oraz terenu nieruchomości i jej bliskiego otoczenia. Również 
zadaniem właścicieli nieruchomości, administratorów jest utrzymanie porządku wokół pojemników. 
W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu pkt.10 
Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu „ Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie 
odpady zgromadzone w workach/pojemnikach w ilości zapewniającej utrzymanie porządku wokół nich z 
przed posesji nieruchomości w dniu wywozu, uprzątnąć odpady komunalne, które zostały wysypane w 
trakcie realizacji usługi.  
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie dokona zmiany zapisu pkt 10. 
 
 
13.   Dot. OPZ Zabudowa jednorodzinna 
Wnioskujemy o zmianę zapisu „ nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie” na zapis, „co dwa tygodnie”.  
Taki zapis nie pozwala na oszacowanie prawdziwych kosztów związanych z realizacją usługi. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający nie dokona zmiany zapisu, jest on  zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Milanówka.  
 

 
14.   Dot. OPZ Zabudowa wielorodzinna  
Wnioskujemy o zmianę zapisu „ nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu” na zapis, „ dwa razy w tygodniu ” 
lub „ trzy razy w tygodniu” oraz zmianę zapisu „nie rzadziej niż raz w tygodniu” na zapis „ raz w 
tygodniu”. 
Taki zapis nie pozwala na oszacowanie prawdziwych kosztów związanych z realizacją usługi. 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Odpowiedź tak jak powyżej w pytaniu nr 13.. 

 
 
 

15.   Dot. OPZ Zabudowa wielorodzinna  
Prosimy o podanie ilości i rodzajów pojemników do gromadzenia n/w odpadów: 
- zmieszanych komunalnych 
- selektywnie zbieranych  
- ulegających biodegradacji – ogrodowe i zielone 
Do ilości pojemników proszę dopisać odpowiednią częstotliwość wywozu. 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Ilość pojemników zostanie przekazana w dniu podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 
 
 
16.    Dot. OPZ Wymagania dotyczące worków na odpady. 
Wnioskujemy o zmianę zapisu „ Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w 
niezbędne worki do zbierania odpadów, w terminie dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy.” na zapis 
„”Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w niezbędne worki do zbierania 
odpadów, w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy.” Uzasadniamy zmianę tym, że czas 
oczekiwania na zamówione worki to termin ponad dwóch tygodni.  
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany  SIWZ w tym zakresie. 
 
 
17.   Dot. SIWZ - Wzór umowy 
Wnioskujemy o dopisanie do § 8 ust. 1 pkt.2 umowy również Zastępczej Instalacji. 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Przepisy odnośnie instalacji zastępczej są jasno określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu  umowy  w tym zakresie. 

 
 

18.   Dot. OPZ Zabudowa jednorodzinna 
Czy mieszkańcom posiadającym pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych należy 
zostawiać worki czarne? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Mieszkańcy, którzy odpady zmieszane będą gromadzić w pojemnikach nie będą wyposażani w czarne 
worki. 
 
 
19.   Dot. OPZ Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. 
Czy przez pierwszy miesiąc realizacji umowy można stosować worki zstępcze Wykonawcy? 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 
 
 

20.   Dot. OPZ Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. 
Proszę o uzasadnienie wprowadzenia identyfikacji odbioru worków za pomocą kodów kreskowych. 
Wprowadzenie takiego systemu ma duży wpływ na kalkulację kosztów. 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Nie dotyczy, Zamawiający dokonał zmiany warunków w SIWZ w tym zakresie. 
 
 
 
21.   Dot. OPZ Zabudowa wielorodzinna 
Wnioskujemy o wykreślenie kodu odpadu 200108. Kod, 200108 czyli odpady kuchenne ulęgające 
biodegradacji kategorii 3 stosowany jest jako odpad pochodzący z przedszkoli, szkół oraz miejsc 
zbiorowego żywienia. 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wykreśla kod 20 01 08.  
 
 

 

                Z poważaniem 

                             Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                         Karolina Krajewska  
 
 
 
 
 


