
 

 

Czeremcha, dnia 16.11.2017r. 

GGiOŚ.271.2.2017.IL 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego 

  

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy 

Czeremcha” (znak GGiOŚ.271.2.2017.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 

SIWZ. 

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami. 

Pytanie: 

,,… niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

W §4 ust.2 pkt2 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ustala, że zakres 

zamówienia obejmuje odbiór z PSZOK zużytych opon natomiast w § 1 ust.1 pkt.2 ppkt d 

,,Projekt umowy” widnieje zapis, iż przedmiotem zamówienia jest odbiór ,,zużytych opon, 

również ciągnikowych”. 

 

PYTANIE: Skoro przedmiotem zamówienia jest wyłącznie odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, jak należy rozumieć w/w zapis? Wydaje się, że w/w zapis ,,również 

ciągnikowych” został umieszczony w SIWZ omyłkowo i powinny być usunięty gdyż z art. 3 ust. 

7 ustawy odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają 

zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet, jeżeli zostały poddane czynności przetwarzanie 

odpadów, która nie zmieniła, w sposób znaczący ich właściwości. Jak wynika z wyjaśnienia 

Ministra Ochrony Środowiska w sprawie kodów odpadów komunalnych podlegających 

wpisowi do rejestru działalności regulowanej do odpadów komunalnych zaliczyć można 

również zużyte opony. 

Naszym zdaniem nie można objąć zamówieniem zużytych opono pochodzących z działalności 

gospodarczej lub rolniczej. Z art. 6 ust. 2a przedmiotowej ustawy wynika dodatkowo, że z 

pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 
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koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać koszów odbierania i zagospodarowania 

odpadów z działalności rolniczej …?”   
 

Odp.: Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje odbioru zużytych opon ciągnikowych. 

Zapis w projekcie umowy dotyczący odbioru zużytych opon ciągnikowych został umieszczony 

omyłkowo. 

 

               Z poważaniem 

                                                                              Wójt Gminy Czeremcha 
                                                                               Michał Wróblewski 

 
 
 
 
 
  


