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Gorzyce, 14.10.2021 r. 

I-I.271.11.2021 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

dot.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce. 

 

 Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zapytanie złożone w dniu 08.10.2021 r.: 

 

Część I zamówienia 

Pytanie 1: 

Pkt 24 ppkt. 2). SWZ ( odpowiednio zapisów wzoru umowy) - jak należy rozumieć pojęcie 

„każdorazowe rozpoczęcie przez ten pojazd odbioru odpadów” – czy Zamawiający ma na 

myśli każdorazowe rozpoczęcie danej trasy (np. wyjazd z bazy), czy „każdorazowe 

rozpoczęcie” należy rozumieć jako moment rozpoczęcia odbioru odpadów z każdego 

pojemnika z odpadami?  

 

Ad. 1 

Przez „każdorazowe rozpoczęcie przez ten pojazd odbioru odpadów” Zamawiający rozumie 

wyjazd pojazdu na trasę odbioru odpadów. 

 

Pytanie 2: 

Pkt. 24 ppkt. 3) SWZ (i odpowiednio wzoru umowy) – Jak należy rozumieć zapis: 

„każdorazowy pomiar masy zbieranych odpadów po zakończeniu przez pojazd (…)odbioru” 

- Czy Zamawiający ma na myśli pomiar masy zbieranych odpadów po zakończeniu danej 

trasy (np. pomiar na wadze w instalacji komunalnej do której zawożone są odpady), czy też 

Zamawiający ma na myśli pomiar masy po zakończeniu odbioru odpadów pod każdą posesją/ 

punktem odbioru? 

 

Ad. 2 

Przez „każdorazowy pomiar masy zbieranych odpadów po zakończeniu przez pojazd 

(…)odbioru” Zamawiający rozumie pomiar masy zbieranych odpadów po zakończeniu danej 

trasy tj.: ważenie ilości odpadów na wadze zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno-

Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego funkcję 

instalacji komunalnej. 

 

Pytanie 3: 

Wójt Gminy Gorzyce 
 

ul. Sandomierska 75 

39-432 Gorzyce  

telefon:  (0-15) 836 20 75 

fax: (0-15) 836 22 09 

e-mail: ug@gminagorzyce.pl 

witryna: www.gminagorzyce.pl 

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach   

Urząd czynny:  poniedziałek - piątek: 7 30 – 15 30 
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W jaki sposób Wykonawca winien spełnić warunek określony w pkt. 24. Ppkt. 3). SWZ 

(i odpowiednio wzoru umowy) czyli pomiar masy zbieranych odpadów w powiązaniu 

z systemem pozycjonowania satelitarnego?  

- W jaki techniczny sposób pomiar masy powinien być powiązany z systemem 

pozycjonowania satelitarnego?  

-  Kiedy Zamawiający uzna, że dane są wiarygodne?  

- Jaki konkretnie sposób zapewniający wiarygodność Zamawiający ma na myśli?  

Prosimy o wyjaśnienie opisanego wymogu. 

 

Ad. 3 

- Pomiar masy powinien być powiązany z systemem pozycjonowania satelitarnego 

w sposób następujący:  

1) rozpoczęcie przez pojazd odbioru odpadów na konkretnej trasie ma być 

poprzedzone pomiarem masy pojazdu; 

2) dane z początkowego pomiaru masy mają być cały czas dostępne w aplikacji 

umożliwiającej bezpośredni i bieżący podgląd przebytej drogi pojazdów za 

pomocą systemu pozycjonowania satelitarnego; 

3) następnie pojazd odbierający porusza się po konkretnej trasie odbioru odpadów 

na bieżąco zapewniając bezpośredni i bieżący podgląd przebytej drogi 

pojazdów za pomocą systemu pozycjonowania satelitarnego;  

4) na zakończenie odbioru odpadów na danej trasie pojazd powinien być poddany 

pomiarowi masy zbieranych odpadów na instalacji, a dane z pomiaru powinny 

być dostępne w aplikacji umożliwiającej bezpośredni i bieżący podgląd 

przebytej drogi pojazdów za pomocą systemu pozycjonowania satelitarnego; 

-  Zamawiający uzna dane dotyczące pomiaru masy zbieranych odpadów, dostępne 

w aplikacji za wiarygodne, gdy będą tożsame z danymi z kart przekazania odpadów 

oraz dokumentów potwierdzających ważenie samochodu załączonych do faktury za 

wykonaną usługę. 

Pytanie 4: 

Pkt. 25 ppkt. 1). SWZ – jakie konkretnie dane i z jakich konkretnie urządzeń są podstawą do 

ustalenia ilości odebranych odpadów? 

 

Ad. 4 

Podstawą ustalenia ilości odebranych odpadów jest pomiar masy zbieranych odpadów wraz 

ze wskazaniem kodu odpadu po zakończeniu danej trasy tj.: ważenie, ilości odpadów na 

wadze zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. 

Pytanie 5: 

5. Pkt. 25 ppkt. 2) SWZ  

- O brak działania konkretnie jakich urządzeń chodzi w tym zapisie?  

-  Na czym dokładnie miałoby polegać szacunkowe ustalenie ilości odebranych odpadów 

w obecności właściciela nieruchomości (zarządcy danego terenu)?  

- W jakim celu ustalanie szacunkowych ilości miałoby się odbywać w obecności 

właściciela nieruchomości (zarządcy danego terenu)?  

-  Czy Zamawiający opisując wymóg zawarty w tym punkcie SWZ zakłada, że w 

przypadku opisanym w tym punkcie Wykonawca winien sporządzać protokół / notatkę 
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w obecności każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w tym każdego 

właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej?  

- Których frakcji odpadów odbieranych od mieszkańców opisany w tym punkcie 

wymóg  

szacunkowego ustalenia ilości odebranych odpadów dotyczy?  

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów bądź ich korektę. 

 

Ad. 5: 

- Urządzenia o których mowa to system pozycjonowania satelitarnego oraz  wskazanie 

masy pojazdu odbierającego odpady. 

- Przy szacowania ilości odebranych odpadów należy uwzględnić pojemność worków i 

pojemników zastosowanych do gromadzenia odpadów przez właściciela (zarządcę) 

nieruchomości. 

- Szacunkowe ustalenie ilości odebranych odpadów ma odbywać w obecności 

właściciela (zarządcy) nieruchomości w celu potwierdzenia ilości odebranych worków 

lub pojemników z danej nieruchomości położonej na terenie Gminy Gorzyce. 

- Wykonawca winien sporządzać protokół / notatkę w obecności każdego właściciela 

nieruchomości zamieszkałej w tym każdego właściciela nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej. 

- Każdy rodzaj odpadów wymaga szacunkowego ustalenia ilości odebranych odpadów. 

 

Pytanie 6: 

Zamawiający przewiduje karę umowną określoną w pkt. 3 §7 (tabela lp. 4.) wzoru Umowy za 

każdorazowe stwierdzenie niewykonania obowiązków, w tym obowiązku określonego w pkt. 24 

pkt 4). SWZ.  

- Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu 

aplikację umożliwiającą bezpośredni i bieżący podgląd danych w zakresie pomiaru masy 

pojazdu odbierającego odpady w momencie każdorazowego rozpoczęcia odbioru  
(wymóg z pkt. 24. ppkt. 2) i pomiaru masy zebranych odpadów po zakończeniu przez 

pojazd (…)odbioru (wymóg z pkt. 24 ppkt. 3)? 

 

Ad. 6: 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu aplikację (poprzez jej zainstalowanie 

na wskazanym komputerze w siedzibie Zamawiającego lub umożliwienie pracy w trybie on-

line) umożliwiającą bezpośredni i bieżący podgląd danych wskazanych ust. 24 pkt 1-3 swz 

oraz weryfikację i archiwizację tych danych w formie plików .xls (.txt lub .docx). 

 

Część II zamówienia 

 

Pytanie 7: 

Pkt 16 ppkt. 1). SWZ - jak należy rozumieć pojęcie „każdorazowe rozpoczęcie przez ten 

pojazd odbioru odpadów” – czy Zamawiający ma na myśli każdorazowe rozpoczęcie danej 

trasy (np. wyjazd z bazy), czy „każdorazowe rozpoczęcie” należy rozumieć jako moment 

rozpoczęcia odbioru odpadów z każdego pojemnika z odpadami? 

 

Ad. 7 

Przez „każdorazowe rozpoczęcie przez ten pojazd odbioru odpadów” Zamawiający rozumie 

wyjazd pojazdu na trasę odbioru odpadów. 
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Pytanie 8: 

Pkt. 16 ppkt. 2) SWZ – Jak należy rozumieć zapis: „każdorazowy pomiar masy zbieranych 

odpadów po zakończeniu przez pojazd (…)” ? 

 

Ad. 8  

Przez „każdorazowy pomiar masy zbieranych odpadów po zakończeniu przez pojazd 

(…)odbioru” Zamawiający rozumie pomiar masy zbieranych odpadów po zakończeniu danej 

trasy tj.: ważenie, ilości odpadów na wadze zlokalizowanej na terenie konkretnej instalacji. 

 

Pytanie 9: 

Pkt. 17 ppkt. 1). SWZ – jakie konkretnie dane i z jakich konkretnie urządzeń są podstawą do 

ustalenia ilości odebranych odpadów? 

 

Ad. 9 

Podstawą ustalenia ilości odebranych odpadów jest pomiar masy zbieranych odpadów wraz 

ze wskazaniem kodu odpadu po zakończeniu danej trasy tj.: ważenie, ilości odpadów na 

wadze zlokalizowanej na terenie konkretnej instalacji. 

Pytanie 10: 

Pkt. 17 ppkt. 2) SWZ  

- O brak działania konkretnie jakich urządzeń chodzi w tym zapisie?  

- Na czym dokładnie miałoby polegać szacunkowe ustalenie ilości odebranych odpadów w 

obecności właściciela nieruchomości (zarządcy danego terenu)?  

- W jakim celu ustalanie szacunkowych ilości miałoby się odbywać w obecności 

właściciela nieruchomości (zarządcy danego terenu)?  

- Których frakcji odpadów opisany w tym punkcie wymóg szacunkowego ustalenia ilości  

odebranych odpadów dotyczy? 

Ad. 10 

- Urządzenia o których mowa to system pozycjonowania satelitarnego oraz  wskazanie 

masy pojazdu odbierającego odpady. 

- Przy szacowania ilości odebranych odpadów należy uwzględnić pojemność worków 

i pojemników zastosowanych do gromadzenia odpadów przez właściciela (zarządcę) 

nieruchomości. 

- Szacunkowe ustalenie ilości odebranych odpadów ma odbywać w obecności 

właściciela (zarządcy) nieruchomości w celu potwierdzenia ilości odebranych worków 

lub pojemników z danej nieruchomości położonej na terenie Gminy Gorzyce. 

- Wykonawca winien sporządzać protokół / notatkę w obecności każdego właściciela 

nieruchomości zamieszkałej w tym każdego właściciela nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej. 

- Każda rodzaj odpadów wymaga szacunkowego ustalenia ilości odebranych odpadów. 

 

Pytanie 11: 

Zamawiający przewiduje karę umowną określoną w pkt. 3 §7 za każdorazowe zastosowanie 

do odbioru pojazdu, który nie jest wyposażony w urządzenia opisane w §3 ust. 13 pkt. 1 -2 

lub urządzenia te nie działają, przy czym Zamawiający nie określa wprost i jednoznacznie 

jakich urządzeń wymaga. 

- Jakie konkretnie urządzenia Zamawiający ma tutaj na myśli? Prosimy o jednoznaczne 
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opisanie warunku w zakresie wyposażenia pojazdów oraz jednoznaczne określenie 

sytuacji sankcjonowanych karą umowną w przypadku niespełniania takiego warunku. 

 

Ad. 11 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu aplikację (poprzez jej zainstalowanie 

na wskazanym komputerze w siedzibie Zamawiającego lub umożliwienie pracy w trybie on-

line) umożliwiającą bezpośredni i bieżący podgląd danych wskazanych ust. 16 pkt 1-3 swz 

oraz weryfikację i archiwizację tych danych w formie plików .xls (.txt lub .docx). 

 

Odnośnie I i II cz. Zamówienia: 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy odbierające 

odpady komunalne z terenu Gminy Gorzyce w ramach niniejszego zamówienia cz. I i cz. II 

były wyposażone w wagi/ systemy ważenia? 

Prosimy o informację, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej o wskazanie jakich pojazdów 

wymóg dotyczy. 

 

Ad. 12 

Zamawiający nie wymaga, aby pojazdy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy 

Gorzyce w ramach niniejszego zamówienia cz. I i cz. II były wyposażone w wagi/ systemy 

ważenia. 
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