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       Uczestnicy postepowania  

       o zamówienie publiczne 

 

Dotyczy: postepowania o zamówienie Nr RG.271.6.2018 na Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019. 

 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania o zamówienie publiczne na Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019  

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

Zapytanie Wykonawcy: 

Czy zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów wielkogabarytowych, proszę o określenie rodzajów 

odpadów (ze szczegółowym określeniem ich nazw) podlegających zbiórce odbywające] się 

jeden raz w roku. 

 

Odp. 

 Odpady wielkogabarytowe są to takie odpady, które ze względu na swoje rozmiary 

nie mieszczą się w zwykłe pojemniki. Najczęściej odpadami wielkogabarytowymi, 

powstającymi w gospodarstwach domowych, są meble takie jak szafki kuchenne, 

meblościanki, wersalki, szafki łazienkowe, fotele, materace, stoły łóżka, meble ogrodowe 

itp. Dodatkowo w ramach odpadów wielkogabarytowych oddawane są np. deski do 

prasowania, suszarki balkonowe, rowery, zabawki większych rozmiarów, urządzenia 

sanitarne (umywalki, sedesy, wanny, brodziki), wykładziny itp.  Szczegółowe wymienienie 

wszystkich nazw odpadów wielkogabarytowych jest niemożliwe.  

 W zwiazku z tym należy przyjąć iż odpady wielkogabarytowe to odpady które ze 

względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w zwykłe pojemniki. 

 

Zapytanie Wykonawcy 

Zgodnie z pkt. 3 rozdziału Ill. Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy 

Roźwienica właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w 

odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych 

uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów, i dalej w pkt. 6 tego samego rozdziału dopuszcza 



zbieranie odpadów zmieszanych w workach, w sytuacji gdy ilość wytworzonych odpadów 

zmieszanych przekracza pojemność pojemnika. W związku z powyższym Wykonawca pyta na 

jakich zasadach ma dostarczać bezpłatne worki na odpady niesegregowane, dla których 

nieruchomości i w jakiej ilości. 

 

Odp.  

Bezpłatne worki na odpady zmieszane należy dostarczyć jedynie dla nowo powstałych 

nieruchomości do czasu wyposażenia ich w pojemniki do gromadzenia odpadów. W 

przypadku powstania nowej nieruchomości ilość  worków  i wykaz tych nieruchomości  

przekaże zamawiający na początku  każdego miesiąca. W takiej sytuacji Wykonawca 

dostarczy worki na nieruchomości zgodnie z dostarczonym wykazem. W przypadku 

braku nowych nieruchomości wykaz taki nie będzie sporządzany. 

 

3. W związku z określeniem przez Zamawiającego w pkt. lll SIWZ że, Odbiorca na obowiązek 

zabrania wszystkich posegregowanych i nieposegregowanych odpadów wystawionych przez 

nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe wnosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem umowy 

jest odbiór wyłącznie odpadów komunalnych oraz jak Wykonawca ma postąpić w przypadku 

wystąpienia niżej opisanych sytuacji tzn. wykonać usługę odbioru czy pozostawić odpady 

nieodebrane gdy: 

3.1. nieruchomość niezamieszkała wyposażona w pojemnik o pojemności niedostosowanej do 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wystawia odpady dodatkowe 

 

Odp.  

Odbiorca musi zabrać wszystkie wystawione  odpady dodatkowe. 

3.2. nieruchomość niezamieszkała lub zamieszkała wystawia odpady inne niż komunalne 

 

Wykonawca pozostawia odpady nie będące odpadami komunalnymi. Jednocześnie ma 

obowiązek poinformować właściciela posesji oraz zamawiającego o przyczynach 

pozostawienia odpadów. 

3.3. w wystawionych odpadach komunalnych znajdują się odpady budowlane, poremontowe, 

pochodzące z działalności gospodarczej, odpady rolnicze 

 

Wykonawca pozostawia odpady nie będące odpadami komunalnymi. Jednocześnie ma 

obowiązek poinformować właściciela posesji oraz zamawiającego o przyczynach 

pozostawienia odpadów. Odpady budowlane, poremontowe, pochodzące z działalności 

gospodarczej oraz odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi. 

 

3.4. nieruchomość niezamieszkała lub zamieszkała wystawia opony z samochodów 

ciężarowych, maszyn rolniczych 

 



Wykonawca pozostawia odpady nie będące odpadami komunalnymi. Jednocześnie ma 

obowiązek poinformować właściciela posesji oraz zamawiającego o przyczynach 

pozostawienia odpadów. Opony z samochodów  ciężarowych i maszyn rolniczych nie są 

odpadami komunalnymi.  

 

 W zwiazku z powyższymi odpowiedziami zamawiający wymaga aby Wykonawca 

wraz z dostarczeniem harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dostarczył do 

właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej z której odbierane są odpady 

komunalne informacji co to są odpady komunalne oraz w jaki sposób należy postępować 

z odpadami nie będącymi odpadami komunalnymi.  

 

                   / -- /  
            ……………………….. 
        Wójt Gminy - Tomasz Kotliński 

 

 


