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Uczestnicy postępowania przetargowego 
 

 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie 

od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

 W odpowiedzi na poniższe zapytania Wójt Gminy udziela odpowiedzi 

 

1.Z uwagi na to, że przetarg dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów, czy Zamawiający 

zakłada, że żadna czynność wykonywana w zakresie zagospodarowania odpadów nie jest objęta 

umową o pracę ? 

2.W nawiązaniu do pytania 1, czy Zamawiający nie przewiduje ujęcia w referencjach również 

zagospodarowania odpadów (poza samym odbiorem) ? 

3.Czy za odebrany worek czarny wykonawca ma dostarczyć worek pusty ? 

4.Kiedy w Gminie Mielec wchodzi w życie obowiązek segregacji odpadów - czy po 01.01.2020 

r. odpady mogą być zbierane na terenie Gminy w sposób nieselektywny, a jeżeli tak, to do kiedy  

5.Prosimy o podanie maksymalnej ilości worków, która będzie musiała być dostarczona na 

zgłoszenie Zamawiającego. 

6.Prosimy o zdefiniowanie „godzin szczytu”. Czy określenie „nie powinien” oznacza, że 

rzeczywiście w tych godzinach wykonawca nie będzie mógł świadczyć usługi i jaki będzie 

skutek naruszenia powyższego ? 

7.W związku z nałożeniem na wykonawcę obowiązków dotyczących właściciela 

nieruchomości (np. obowiązek dostarczenia harmonogramu) prosimy o zmianę na adres 

nieruchomości (wykonawca nie wie kto jest właścicielem nieruchomości i nie ma możliwości 

sprawdzenia, czy osoba podająca się za właściciela rzeczywiście nim jest). Dla realizacji 

obowiązków wykonawcy wystarczające będzie wskazanie jedynie adresu nieruchomości. 

8.Co oznacza określenie „nie udostępnienie odpadów w dniu odbioru” (II. 6. SIWZ) ? - Czy 

wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o każdym fakcie nie wystawienia pojemnika 

oraz worka (np. w dniu wywozu frakcji selektywnej nie został wystawiony worek niebieski, a 

inne worki zostały wystawione) ? 

9.Czy wykonawca jest zobowiązany do odbioru jedynie worków dostarczonych przez 

wykonawcę ? 

10.Czy ujęta w § 4 umowy „przewidywana kwota brutto”, to cena ofertowa brutto ujęta w 

formularzu oferty ? 

11.Jak Zamawiający definiuje „stałe używanie pojazdów” (§ 11 umowy) ? 

12.Jakich pojemników dotyczy obowiązek monitorowania ? (Załącznik nr 1 do SIWZ, 

sformułowanie pomiędzy Tabelą nr 5 i nr 6). 

 

 



 

Ad.1 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 

Ad.2 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 

Ad.3 

Zamawiający określił ilość worków czarnych w opisie przedmiotu zamówienia – ( worki czarne 

mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego tj UG Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 

Mielec, natomiast pozostałe worki na poszczególne odpady selektywne muszą być wymieniane 

,,worek za worek”) 

Ad.4. 

Gmina Mielec w obecnej chwili jest na etapie opracowywania aktów prawa miejscowego do 

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Planowany termin 

wejścia w życie uchwał styczeń 2020 r. 

Ad.5 

Zamawiający określił przewidywaną ilość worków w opisie przedmiotu zamówienia 

Ad.6 

Zamawiający określił godziny realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie zabrania 

wykonywania usługi w godzinach szczytu. 

Ad.7 

Zamawiający dopuszcza wskazanie w harmonogramie jedynie adresu nieruchomości. 

Ad.8 

Określenie ,,nie udostępnienie odpadów w dniu odbioru” oznacz całkowity brak 

udostępnionych odpadów. 

Ad.9  

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru worków dostarczonych przez siebie 

Ad.10 

Kwota brutto §4 umowy to kwota brutto ujęta w formularzu oferty. 

Ad.11 

Stałe używanie pojazdów Zamawiający definiuje na podstawie złożonej oferty tj. 

zadeklarowanych pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotowej usługi. 

Ad.12 

Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian ( monitorowanie-nadzorowanie pojemników 

na przeterminowane leki) 

 

 

 
 

 

         Wójt Gminy Mielec 

             /-/ Józef Piątek 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 66, a.bieniek@ug.mielec.pl 


