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 Głogów, 26.04.2021 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.3.2021 

 
 
dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy 
Głogów oraz utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych”. 

 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów przekazuje treść otrzymanych od 
Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z 
wyjaśnieniami SWZ oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ww. Ustawy dokonuje zmiany SWZ. 
 
Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz zmianami SWZ. 
 
 

PYTANIE NR 1. 
 
Pytanie. 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) w rozdziale 11 (PSZOK) pkt 4 ppkt 1) 
lit. d) oraz w rozdziale 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) pkt 6 ppkt 17), a także w projekcie 
umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) w § 4 ust. 5 pkt 34 ppkt a) lit. dd), wykreślić sformułowanie 
"legalizowaną wagę" (Odpady po odbiorze z PSZOK są ważone na legalizowanej wadze) oraz wykreślić 
zapis o konieczności posiadania poświadczenia legalizacji wagi z: projektu umowy (załącznik nr 3 do 
SIWZ) § 4 ust. 5 pkt 34 lit. e) oraz z OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) rozdział 11 (PSZOK), pkt 4 ppkt 6) ? 
Uzasadnienie: Informujemy, że waga znajdująca się na PSZOK ma wyłącznie służyć oszacowaniu ilości 
odpadów, uwzględniając ich rodzaj i ilość dla danej posesji. Natomiast właściwa masa poszczególnych 
rodzajów odpadów określana będzie na legalizowanej wadze umieszczonej na Instalacji Komunalnej, 
do której trafią te odpady i tam będą one ewidencjonowane, zarówno w systemie wagowym, jak i w 
elektronicznym systemie BDO, na podstawie którego przygotowywana jest cała sprawozdawczość 
środowiskowa dla gmin. 
 
Odpowiedź.   
Zamawiający informuje, że odstępuje od powyższego wymagania przy jednoczesnym zachowaniu 
wymogu zważenia wszystkich odpadów z PSZOK oraz ich zaewidencjonowania, zarówno w systemie 
wagowym, jak i w elektronicznym systemie BDO.  
Ponadto Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia pkt 6 ppkt 17) nie dotyczy PSZOK. 
 
Zmiana SWZ. 
 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 11 (PSZOK) pkt 4 ppkt 1) lit. d), który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„d) wyposażony legalizowaną w wagę  oraz w odpowiednią ilość i rodzaj kontenerów i pojemników do 
oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów spełniających wymagania 
obowiązujących przepisów prawa,”. 
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Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający zmienia w § 4 ust. 5 pkt 34 ppkt a)  
lit. dd), który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„dd) wyposażony w legalizowaną wagę oraz w odpowiednią ilość i rodzaj kontenerów i pojemników do 
oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów spełniających wymagania 
obowiązujących przepisów prawa,”.  
 
Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający zmienia w § 4 ust. 5 pkt 34 ppkt e), 
który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„e) przyjmowanie i ważenie odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odbywać się 
będzie w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
okazać dokument potwierdzający jego zamieszkanie na terenie Gminy Głogów (np. potwierdzenie 
dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych, deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi).  
Waga służąca do ważenia odpadów przyjmowanych do PSZOK musi posiadać aktualny atest 
(poświadczenie legalizacji).”. 
 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 11 (PSZOK) pkt 4 ppkt 6), który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„6) przyjmowanie i ważenie odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odbywać się 
będzie w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
okazać dokument potwierdzający jego zamieszkanie na terenie Gminy Głogów (np. potwierdzenie 
dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych, deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi).  
Waga służąca do ważenia odpadów przyjmowanych do PSZOK musi posiadać aktualny atest 
(poświadczenie legalizacji).”. 
 
 

PYTANIE NR 2. 
 
Pytanie. 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) w rozdziale 11 (PSZOK) pkt 4 ppkt  
2) lit. h) oraz w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) w §4 ust. 5 pkt 34  ppkt b lit. hh) wykreślić 
kod 16 06 01 i 16 06 05, a dodać kod 20 01 33* i 20 01 34 ? Uzasadnienie: Informujemy, że odpady 
trafiające na PSZOK powinny mieć charakter odpadów komunalnych, tj. powstałych w gospodarstwach 
domowych, dlatego bardziej zasadnym jest określanie tej kategorii odpadów w grupie 20, tj. odpadów 
komunalnych. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że wykreśla kod 16 06 01 i 16 06 05, a dodaje kod 20 01 33* i 20 01 34.  
 
Zmiana SWZ. 
 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 11 (PSZOK) pkt 4 ppkt 2) lit. h), który otrzymuje poniższe brzmienie:  
„h) baterie i akumulatory, kod odpadu 16 06 01, 16 06 05, 20 01 33* i 20 01 34,”. 
 
Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający zmienia w § 4 ust. 5 pkt 34  ppkt b)  
lit. hh), który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„hh) baterie i akumulatory, kod odpadu 16 06 01, 16 06 05, 20 01 33* i 20 01 34,”. 
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PYTANIE NR 3. 
 
Pytanie. 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) w rozdziale 11 (PSZOK) pkt 4 ppkt 2) 
lit. n) oraz w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) w §4 ust. 5 pkt 34 ppkt b lit. nn) wykreślić kod 
20 01 99, a dodać kod ex 20 01 99? 
Uzasadnienie: Informujemy, że odpady po iniekcjach domowych zgodnie ze Stanowiskiem 
Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, powinny być klasyfikowane pod 
kodem ex 20 01 99. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy 
klasyfikować pod kodem ex 20 01 99. 
 
Zmiana SWZ. 
 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 11 (PSZOK) pkt 4 ppkt 2) lit. n), który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w 
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, kod odpadu ex 20 01 99.”. 
 
Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający zmienia w § 4 ust. 5 pkt 34 ppkt b)  
lit. nn), który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„nn) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w 
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, kod odpadu ex 20 01 99.”.  
 
 

PYTANIE NR 4. 
 
Pytanie. 
Zamawiający w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) w rozdziale 11 (PSZOK) pkt 5 formułuje zapis:  
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie przyjmowania odpadów na 
PSZOK oraz inne zdarzenia podczas wykonywania usługi wobec osób trzecich”.  Dookreślenie 
charakteru czynności za jakie Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność (zawiera się poprzez np. 
wskazanie, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane jego zaniechaniem bądź 
nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia) wyłącza konieczność używania 
sformułowania: „oraz inne zdarzenia podczas wykonywania usługi wobec osób trzecich”.  
W związku z powyższym Wykonawca proponuje zapis: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
szkody spowodowane jego zaniechaniem bądź nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 
w trakcie przyjmowania odpadów na PSZOK”. 
Ewentualnie prosimy o wskazanie okoliczności, za które Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 
oraz jednoznaczne wskazanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „inne zdarzenia”. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w powyższym zakresie.  
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Zmiana SWZ. 
 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 11 (PSZOK) pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 
„5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane jego zaniechaniem bądź 
nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w trakcie przyjmowania odpadów do PSZOK 
oraz inne zdarzenia podczas wykonywania usługi wobec osób trzecich.”. 
 
 

PYTANIE NR 5. 
 
Pytanie. 
Zamawiający w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) w rozdziale 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) 
pkt 6 ppkt 17) formułuje zapis: „[…] niezwłocznego przekazywania informacji na temat każdej operacji 
ważenia odebranych odpadów komunalnych […]” i w ppkt 17) lit. a) : „[…] protokół (kwit wagowy) 
przekazywany jest w wersji elektronicznej […] niezwłocznie (dopuszcza się wykonanie tej czynności w 
ciągu 1 h od momentu dokonania czynności ważenia) […]”. Czy Zamawiający z uwagi na konieczność 
przygotowania miesięcznych raportów (w tym informacja o wadze odpadów) zrezygnuje z obowiązku 
przekazywania informacji z każdej operacji ważenia i przesłania protokołu (kwitu wagowego) lub 
umożliwi przekazywanie raportu z ważeń w układzie za każdy tydzień, do dwóch dni roboczych 
następnego tygodnia? 
Uzasadnienie: Informujemy, że dzisiaj na każdej Instalacji Komunalnej ważenie potwierdzane jest w 
systemie wagowym, który jednocześnie rejestruje wagi w elektronicznym systemie BDO. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że dopuszcza przesyłanie raportu z ważenia w układzie tygodniowym, w 
terminie dwóch dni roboczych po upływie danego tygodnia, w którym była świadczona usługa odbioru 
odpadów. 
 
Zmiana SWZ. 
 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 6 ppkt 17 lit. a), który otrzymuje brzmienie: 
„a) sporządzenia protokołu wagowego (kwitu wagowego) z wykonanej operacji ważenia masy 
odpadów zawierającego informację w zakresie numeru rejestracyjnego pojazdu, miejsca ważenia, 
frakcji, masy odpadów oraz danych osoby sporządzającej protokół (kwit wagowy) i osoby 
odpowiedzialnej za obsługę wagi wraz z datą sporządzenia. Protokół (kwit wagowy) przekazywany jest 
w wersji elektronicznej (na adres: odpady@gminaglogow.pl) niezwłocznie (dopuszcza się wykonanie 
tej czynności w ciągu 1h od momentu dokonania czynności ważenia) w układzie tygodniowym, w 
terminie dwóch dni roboczych po upływie danego tygodnia, w którym była świadczona usługa odbioru 
odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do archiwizacji 
elektronicznych wersji protokołów (kwitów wagowych) oraz do niezwłocznego udostępniania 
Zamawiającemu tejże dokumentacji w zakresie i w formie przez niego wskazanej, na każde żądanie, 
 
Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający zmienia w § 4 ust. 5 pkt 25 lit. b), który 
otrzymuje brzmienie: 
„b) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu (dopuszcza się wykonanie tej czynności w ciągu 1 
godziny od momentu dokonania czynności ważenia).  protokołu (kwitu wagowego) w wersji 
elektronicznej (na adres: odpady@gminaglogow.pl) protokół (kwit wagowy) przekazywany jest w 
wersji elektronicznej (na adres: odpady@gminaglogow.pl) w układzie tygodniowym, w terminie dwóch 
dni roboczych po upływie danego tygodnia, w którym była świadczona usługa odbioru odpadów, 

mailto:odpady@gminaglogow.pl
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PYTANIE NR 6. 
 
Pytanie. 
Zamawiający w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) w rozdziale 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi) pkt 
2) lit. l) formułuje zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania całej masy selektywnie 
zebranych odpadów (metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła) z terenów zamieszkanych poprzez 
przekazanie ich do odzysku, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienia […]” oraz 
w pkt 4) lit. e): „Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania całej masy zebranych odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie ich do 
odzysku, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie […]” 
Proponujemy zmianę zapisu - sformułowania „[…] całej masy selektywnie zebranych odpadów […]" na:  
„[…] możliwie maksymalnej ilości selektywnie zebranych odpadów […]" lub wpisanie, że „ […] cała masa 
selektywnie zebranych odpadów zostanie zagospodarowana zgodnie z przepisami […]”.  
Uzasadnienie: Informujemy, że wśród zbieranych selektywnie odpadów (surowców wtórnych oraz 
odpadów wielkogabarytowych i ZSEE) znajdują się również takie frakcje selektywne, które w danym 
momencie nie są w ogóle sprzedawalne na rynku, ponieważ nie spełniają wymagań dotyczących ich 
czystości lub na rynku w danym momencie poszczególne rodzaje surowców w ogóle nie są 
przetwarzane (ostatnio częsty przypadek braku recyklerów przerabiających dany surowiec). 
Najlepszym przykładem jest udział zanieczyszczeń w żółtych workach, który może stanowić nawet do 
50% zawartości. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w powyższym zakresie.  
 
Zmiana SWZ. 
 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi) pkt 2) lit. l), który otrzymuje brzmienie: 
„l) Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania całej masy możliwie maksymalnej ilości 
selektywnie zebranych odpadów (metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła) z terenów 
zamieszkanych poprzez przekazanie ich do odzysku, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz 
przedstawienia Zamawiającemu łącznie z raportem z wykonania usługi, sprawozdaniem z reklamacji 
dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności (tj. karty przekazania odpadów) po zakończeniu 
każdego miesiąca.”.  

 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi) pkt 4) lit. e), który otrzymuje brzmienie: 
„e) Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania całej masy możliwie maksymalnej ilości 
zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
poprzez przekazanie ich do odzysku, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie 
Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności 
(tj. karty przekazania odpadów) 
 
 

PYTANIE NR 7. 
 
Pytanie. 
Zamawiający w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) w rozdziale 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi) pkt 
2) nie uwzględnił kodu odpadu 15 01 06, który dotychczas był zbierany z terenu Gminy (co Zamawiający 
potwierdził wpisując w OPZ w rozdziale 3 pkt 3 w tabeli pn.: „Ilości odpadów odebranych z terenu 
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Gminy Głogów […]”, oraz w rozdziale 11 OPZ pkt 9 w tabeli pn.: „Masa odpadów odebranych z terenu 
Gminy Głogów w PSZOK […]”) 
W związku z powyższym prosimy o informację, czy odbiór odpadu o kodzie 15 01 06 również będzie 
przedmiotem wykonywanej usługi? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że odbiór odpadu o kodzie 15 01 06 również będzie przedmiotem 
wykonywanej usługi. 
 
Zmiana SWZ. 
 
Zmiana Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia w 
Rozdziale 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi) pkt 2) 
„2) Odpady selektywnie zbierane (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło). Z nieruchomości 
zamieszkanych z terenu Gminy Głogów organizuje się odbiór (załadunek i wywóz) i zagospodarowanie 
selektywnie zebranych frakcji odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło) o kodach: 15 01 01, 
15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 06. 
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