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Odp. na wniosek o zmianę treści SIWZ poprzez wykreślenie z zapisu pkt VII.2. ppkt a) w 

części dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

objętych przedmiotem zamówienia jako nieuzasadnionego przedmiotem zamówienia.  

 

Zamawiający wskazuje, że ZBIERANIE ODPADÓW:  to każde działanie, w szczególności 

umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 

przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.   

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów wymaga co do zasady uzyskania zezwolenia, co wynika z art. 28 ust. 

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.). 

Zgodnie z przepisem art. 28. ust. 8 tej ustawy  nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie zbierania odpadów zbieranie odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie 

nieruchomości, przez władającego tą nieruchomością. 

Jak wynika z treści Załącznika Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA,  a w szczególności pkt 3.7.1.  obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów pochodzących  z punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, jeśli będzie funkcjonował, a także z miejsc, w których będą prowadzone 

zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych. Oznacza to, że zbieranie odpadów z ww. punktów nie jest zbieraniem bezpośrednio 

z terenu nieruchomości od władającego nieruchomością, które je wytworzył. Ponadto zanim 

zostanie utworzony przez Zamawiającego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Wykonawca winien zbierać także odpady, które mogą być zbierane w tym punkcie, w ramach 

wykonywania przedmiotu umowy, a co za tym idzie w odpowiedni sposób je segregowac i 

magazynować w sytuacji niemożności jednoczesnego z odbiorem transportu do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania. Na ww. zakres przedmiotu umowy wskazują także zapisy pkt 6 załącznika nr 1 

do SIWZ stanowiące o częstotliwości wywozu, które brzmią:  

   „c.  odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy do roku 

na zasadzie wystawki,  

d.     zużyte akumulatory i chemikalia –1 raz w roku na zasadzie wystawki, 

e.  odpady budowlano-remontowe – odbierane po uprzednim zgłoszeniu przez zainteresowanego 

do firmy wywozowej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników 

przystosowanych do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych.”   



 

Dlatego też Zamawiający widzi konieczność stawiania warunku Wykonawcy zdefiniowanego w pkt 

VII.2. ppkt a) SIWZ.  

   

 Odp. na  pytanie numer 2 odnośnie treści SIWZ opis sposobu obliczenia ceny XVI pkt. 5 tabela 

oraz formularz ofertowy pkt. 3 tabela. W kolumnie 2 w/w tabel Zamawiajacy prosi Oferentów o 

podanie ceny za 1 tonę określonych w tabeli odpadów. 


