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       Uczestnicy postępowania  

       o zamówienie publiczne 

       - wszyscy 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na  Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020. 

 

 W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi udzielenia wyjaśnień do 

postępowania o zamówienia publiczne na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020  zamawiający wyjaśnia: 

1. W projekcie Umowy będącej zał. nr 6 do SIWZ w § 3 pkt 1. i). Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku odpadów komunalnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego punku z projektu umowy, gdyż 

zgodnie z art. 3b.1. i 3c.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to Gmina ma 

osiągnąć odpowiedne poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz prowadzić działania informacyjne i edukacyjne w 

zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów. I dalej w tej samej ustawie czytamy iż, Gmina która nie 

wykonuje obowiązku określonego w art. 3b i 3c podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie 

dla wymaganego poziomu. 

Przedsiębiorca podlega karze pieniężnej za niewywiązanie się z powyższych obowiązków w 

przypadku, gdy odbiera odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem 

nieruchomości. Gmina przejmując obowiązki gospodarowania odpadami komunalnymi 

pochodzącymi zarówno z nieruchomości zamieszkałych, jaki i niezamieszkałych samodzielnie 

wylicza poziomy recyklingu w sprawozdaniu do Marszałka.  

Odp. Zamawiający usunął  wymieniony punkt z projektu umowy. 

2.  W projekcie Umowy będącej zał. nr 6 do SIWZ w § 3 pkt.3. a). Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do  przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie 

zamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki 



Odpadami Komunalnymi, wskazanych w Uchwale nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Podkarpackiego 2022. 

Na jakiej podstawie Wykonawca ma realizować taki obowiązek skoro Ustawa z dnia 19 lipca 

2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw zniosła zasadę regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych jednocześnie zmieniają definicję instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych z RIPOK na instalacje komunalne. 

Odp. Zamawiający usunął  wymieniony punkt z projektu umowy. 

3. W projekcie Umowy będącej zał. nr 6 do SIWZ w § 6 ust. 1 oraz w formularzu ofertowym 

wykonawcy będącym zał. Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga podania ceny ryczałtowej 

oferty za rok 2020.  

 

Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający  żąda podania przez wykonawcę podania 

ceny ryczałtowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Roźwienica w roku 2020.  

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2019.1579 z dnia 2019.08.22) w art. 6f  został dodany ust. 

3 i 4 w brzmieniu:  "3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów 

komunalnych. 

4. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych 

stanowi stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych."; 

Chodzi o nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ma ona 

m.in. na celu wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne od mieszkańców 

Z ww. przepisu jasno wynika, że gminy nie będą mogły ryczałtowo rozliczać się z 

firmami odbierającymi śmieci. Po zmianie prawa gminy będą rozliczać się z firmami 

śmieciowymi np. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane do przetworzenia. 

W ocenie Zamawiającego przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zamawiający wnosi o zmianę powyższych zapisów SIWZ i 

załączników, tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami.    

Odp. Zamawiający dokonał zmiany w zapisach projektu umowy oraz w formularzu 

ofertowym. 

4. W projekcie Umowy będącej zał. nr 6 do SIWZ w § 3 pkt.4. c). Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do przekazywania kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki 

do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich 

mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów 

stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2019 poz. 819). 



Jak Wykonawca ma wywiązać się z tego obowiązku skoro od 1 stycznia 2020 r. jak wynika z 

nowelizacji ustawy o odpadach prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie 

elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w tzw. bazie danych odpadowych.  

Odp. Zamawiający usunął  wymieniony punkt z projektu umowy. 

          / -- / 

         ……………………… 
         Wójt Gminy – Tomasz Kotliński 

 


