
 

 
  

Międzyzdroje, dnia: 2020-09-15 

 

 

Pismo: RI.ZP.271.14.2020.AR  

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

 

 

WYJAŚNIENIA oraz ZMIANY TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg 

nieograniczony na ”Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   - zapewnienie 

odbioru i transportu odpadów komunalnych” – znak sprawy RI.ZP.271.14.2020.AR. 

Zamawiający, Gmina Międzyzdroje, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy                                    z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia 

poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”): 

Pytania: 

1. SIWZ rozdział VII punkty:  7.11, 7.14, 71.15 przywołują nieistniejący punkt 12.13. Prosimy o 

poprawienie. 

 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" , punkt 2.2.2, podpunkt 1 

określa wymogi co do pojemników i worków.  Pytanie: Kto wyposaża nieruchomości w pojemniki i 

worki, Właściciel nieruchomości czy Wykonawca? 

 

3. Załącznik nr 1 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" , punkt 6.1.: W ramach 

dokumentowania usług odbioru i transportu odpadów z nieruchomości na terenie gminy Międzyzdroje 

oraz w związku z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, podmiot realizujący usługę zobowiązany jest do: 

1) przekazywania Zamawiającemu danych dotyczących realizowanych odbiorów w formie 

elektronicznej z informacjami o ID punktu wywozowego, dacie i godzinie realizacji odbioru odpadów, 

rodzaju odbieranych odpadów, rzeczywistego przebiegu trasy pojazdu, czasie i miejscu przekazania 

odebranych odpadów do godziny 1000 dnia następnego; 

 

Pytanie 1: W celu ewidencjonowania w formie elektronicznej danych o dacie i godzinie realizacji odbioru 

w powiązaniu z ID punktu wywozowego konieczne jest zastosowanie systemu RFID czyli montowanie 

w pojemnikach na odpady elektronicznych transponderów oraz na pojazdach urządzeń do odczytu danych 

podczas opróżniania pojemnika. Analogicznie: na workach trzeba stosować nalepki z kodami, 

odczytywane przez urządzenie na pojeździe. Czy należy rozumieć, że Zamawiający żąda zastosowania 

takiego systemu elektronicznej ewidencji danych?  



 

 
  

Pytanie 2: W jakiej formie Wykonawca ma przekazywać Zamawiającemu rzeczywisty przebieg trasy 

pojazdu z dnia poprzedniego? Czy Zamawiający wymaga plików z przebiegu tras pojazdów, 

dodatkowych w stosunku do otrzymywanych podczas transmisji online danych z systemu monitoringu 

GPS, zgodnie z punktem 7.9 OPZ? 

 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

 

Odpowiedzi 

Ad. 1  

Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt. 7.11, 7.14, 7.15 w części dotyczącej przywoływanego punktu 

12.13, który zmienia się na pkt 7.13.  

Ad. 2.  

Zgodnie z  § 2 ust. 5 Uchwały Nr XXIV/267/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje : 

"5.Pojemniki lub worki na odpady komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość winny być 

dostosowane do warunków określonych w Regulaminie. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub 

worki do zbierania odpadów komunalnych należy do właścicieli nieruchomości." 

Zgodnie z zapisem  Załącznika nr 1 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 2.2.1 : 

"2.2.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01): 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności: 60 l, 120 

l, 240 l, 1100 l , worków o poj. 60 l, 120 l, koloru czarnego lub szarego - właściciele nieruchomości 

zapewniają ww. pojemniki/worki na danych nieruchomościach oraz utrzymują je w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym." 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub  worki, w tym do selektywnego zbierania odpadów  jest 

obowiązkiem właściciela nieruchomości.  

Ad. 3. Zamawiający nie żąda   zastosowania sytemu RFID. 

Zamawiający dokona zmiany  SIWZ w pkt 6.1: 

1) poprzez wykreślenie pkt 6.1.1) w załączniku nr 1 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia"  o treści : 

"1)przekazywania Zamawiającemu danych dotyczących realizowanych odbiorów w formie 

elektronicznej z informacjami o ID punktu wywozowego, dacie i godzinie realizacji odbioru odpadów, 

rodzaju odbieranych odpadów, rzeczywistego przebiegu trasy pojazdu, czasie i miejscu przekazania 

odebranych odpadów do godziny 1000 dnia następnego;" 

2)  zmiana 6.1.2)  na 6.1.1) 

3) zmiana 6.1.3)  na 6.1.2) 

 

 


