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Gorzyce, 19.10.2021 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 14.10.2021 r.: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 8 ppkt. 6) Działu IV SWZ w zakresie:  

 w jakich kontenerach należy gromadzić odpady popiołu, który odbierany będzie 

w okresie od 1 października do 30 kwietnia? 

 w jakich punktach takie kontenery będą się znajdować i ile jest takich punktów, gdzie 

są zlokalizowane? Prosimy o podanie miejsc ich usytuowania. 

 Do kogo należy obowiązek wyposażenia takich punktów w kontenery?  

 W przypadku jeżeli taki obowiązek spoczywałby na Wykonawcy, prosimy 

o informację czy Zamawiający dopuszcza do tego celu pojemniki o poj 1100l, a jeżeli 

inne – to jakie? Prosimy określić parametry pojemników/ kontenerów (wielkość, 

rodzaj).  

 

Ad.1: 

Zamawiający informuje, że odbiór popiołu będzie się odbywał wyłącznie za pomocą worków 

o pojemności wskazanej w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gorzyce, które będą odbierane z nieruchomości. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o wyjaśnienie pkt. 12 Działu IV SWZ w zakresie jak należy czytać zapis 

o konieczności odbioru odpadów w przypadku zgłoszenia przez pracowników Urzędu Gminy 

Gorzyce zalegania odpadów w miejscach odbioru objętych zamówieniem w terminie 12 

godzin w sytuacji, kiedy: 

 zgłoszenie takie wpłynie do Wykonawcy w takim terminie, kiedy 12 godzin 

przypadnie na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny?  

 zgłoszenie takie wpłynie do Wykonawcy w takim terminie, kiedy 12 godzin 

przypadnie po godzinach, które Wykonawca wskazuje w kryterium oceny ofert ( np. 

Wykonawca deklaruje wykonanie zamówienia do godz. 15.00, a 12 godzin od 

zgłoszenia upływa o godz. 17.00? 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów w tym względzie i informację w jaki sposób 

Zamawiający będzie odnosił się do takich sytuacji.  

 

Ad.2: 

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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1) Jeżeli zgłoszenie od pracownika wpłynie do Wykonawcy w takim terminie, kiedy 12 

godzin przypadnie na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny, jako termin realizacji 

zgłoszenia należy rozumieć kolejny dzień roboczy. 

2) Jeżeli zgłoszenie od pracownika wpłynie do Wykonawcy w takim terminie, kiedy 12 

godzin przypadnie po godzinach, które Wykonawca wskazuje w kryterium oceny 

ofert, jako termin realizacji zgłoszenia należy rozumieć kolejny dzień roboczy.  

 

Pytanie 3: 

W pkt. 27 Działu IV SWZ Zamawiający określa ,że Wykonawca może wyposażyć 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki na odpady komunalne zbierane 

w sposób selektywny i są to worki: niebieski , szary, zielony, żółty i brązowy. Z kolei 

Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XX/178/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Gorzyce oraz Uchwała nr XX/179/2020 W sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (…)z dn. 25 czerwca 2020r. w swojej treści 

w żadnym miejscu nie wspominają o worku szarym.  

Prosimy zatem o korektę zapisu bądź wyjaśnienie:  

 Na jakie odpady przeznaczony jest worek szary?  

 Czy Wykonawca dostarczając worki właścicielom nieruchomości ma obowiązek 

wyposażać właścicieli nieruchomości wymiennie także w worek koloru szarego 

pomimo, że nie ma takiego rozwiązania przewidzianego w przywoływanych 

Uchwałach Rady Gminy?  

 

Ad.3: 

1) Obowiązująca uchwała NR XXXVII/237/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lipca 

2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gorzyce, określa kolor worka na popiół.  

2) Zapewnienie wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki na 

odpady komunalne zbierane w sposób selektywny stanowi jedno z kryteriów oceny 

ofert i jest traktowane, jako element fakultatywny. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ofercie zapewnienie wyposażenia nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej w worki na odpady komunalne zbierane w sposób 

selektywny, jest zobowiązany do dostarczenia worków w rodzajach określonych 

w uchwale NR XXXVII/237/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 

 

Pytanie 4:  

Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia wykorzystywane były pojazdy 

spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 5.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia 

pojazdami zasilanymi gazem ziemnym CNG i gazem LPG? 

Ad.4: 

Bez względu na rodzaj paliwa Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia 

wykorzystywane były pojazdy spełniające, co najmniej normę emisji spalin EURO 5. 
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