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Wyjaśnienie treści SIWZ 1 

 

 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych  

powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”  

 

 
 

Działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na następujące 

pytanie: 

 

Pytanie: 

 

„1. Czy pojemniki ma wstawić firma skoro w państwa Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn Uchwała Nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w 

Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. „Rozdział 2. Wymagania w zakresie utrzymania 

czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego 

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zapewniają 

utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności poprzez: 1. 

Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3, pojemniki i 

worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” wynika, że to właściciel ma się 

wyposażyć, a w rozporządzeniu Ministerstwa środowiska o utrzymaniu czystości w Gminach i 

Miastach jest napisane, że może przejąć te obowiązki Gmina w ramach zamówienia jeżeli 

będzie to zawarte w Regulaminie danej Gminy. Proszę o sprostowanie” 

 

 

 

 

 

 

mailto:budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl
http://www.stawiszyn.pl/


2 

 

 

Odpowiedź: 

 

 

              Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 

oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym            

i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i jego też obowiązkiem pozostanie 

w części nieprzyjętej przez gminę. Jednakże, art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r.       

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 228) 

wprowadził zmianę do art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy dając radzie gminy możliwość przejęcia 

obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym             

i technicznym. Zgodnie z art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228) 

gmina może z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryć koszty 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 

koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                  

i technicznym. W przypadku, gdy gmina zdecyduje się przejąć ten obowiązek może                   

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawrzeć zapis, który zobowiąże podmiot 

odbierający odpady komunalne do zakupu i dostarczenia właścicielom nieruchomości 

pojemników lub worków.  

  W związku z powyższym zapis dotyczący wyposażenia pojemników przez podmiot 

odbierający odpady został zapisany w załączniku nr 9 do SIWZ w rozdziale III Obowiązki 

wykonawcy , punkt 3 Sposób odbioru odpadów komunalnych , podpunkt a) tj.:                   

„ Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszego zamówienia do zapewnienia 

właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemników (kontenerów, worków itp.)                  

o minimalnej pojemności wynikającej z zapisów § 8 pkt. 5 Regulaminu utrzymania czystości     

i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn i obowiązujących norm. W przypadku, gdy 

objętość pojemnika (kontenera, worka, itp.), na danej nieruchomości zamieszkałej jest 

nieodpowiednia (zbyt duża lub zbyt mała) Wykonawca jest zobowiązany wymienić pojemnik 

odpowiednio do zapotrzebowania. Szacunkowa ilość pojemników oraz worków, którą 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć określona jest w załączniku nr 11 do SIWZ.” 

 

 

 



 

 

                 Ponadto zgodnie z rozdziałem 4 § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych stosuje się 

pojemniki mogące stanowić własność podmiotu odbierającego odpady komunalne lub 

właściciela nieruchomości .  

 

 

 

 

 

 

Z  up. Burmistrza 

Beata Kuśmierczyk /-/ 

Sekretarz Gminy i Miasta 

 

 
 


