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Zamawiający: Gmina Imielin                                                                                        Imielin, dnia 26.10.2022r. 
 
 
 
 

 

 
Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ 

 

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Miasta Imielin  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r." 

 

Nr sprawy: GK.271.27.2022 
 

           W dniu 14.10.2022 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami                      
o następującej treści, cyt.:  
 

Pytanie nr 1: 
W związku z faktem, że ………………….nie ma ujętych w cenniku przyjmowanych kodów 
odpadów do zagospodarowania tj. 17 01 02, 17 01 03 oraz 17 08 02 wnioskujemy, aby               
w  Załączniku nr 1 do SWZ pkt. VI ppkt. 2 „sprzed posesji jako usługa dodatkowa” - 
wykazane odpady o kodzie 17 01 02, 17 01 03 oraz 17 08 02 zgrupować jako 17 01 01 oraz 
17 01 07, wówczas będą mogły być przyjmowane do Instalacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazał kody odpadów, które mogą być oddawane przez mieszkańców 
w kontenerach, jako odpady remontowo budowlane. Zamawiający nie ograniczył się tylko do 
kodów odpadów 17 01 02, 17 01 03,17 08 02, ale wskazał odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 
02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04, wśród których są również kody odpadów 17 01 01 
i 17 01 07. Zamawiający zwraca uwagę, że Oferent podaję w tej części formularza, kwotę za 
odbiór kontenera (w sztukach) o określonej pojemności, a nie kontenera z konkretnym 
odpadem. Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 2: 
Analogiczna sytuacja dotyczy Pkt. VI ppkt. 4 „dla odpadów odbieranych z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”  prosimy również o zmianę. 
Odpowiedź: 
Analogicznie jak w pkt. 1. 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę o zmianę klasyfikacji odpadów oleju odbieranego w PSZOK na kod odpadu                     
13 02 08*? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu 
odpadów, odpady komunalne klasyfikowane są w 20 grupie. Zamawiający klasyfikuje oleje 
dostarczane przez mieszkańców do punktu PSZOK, zgodnie z powołanym aktem 
wykonawczym, pod kodami odpadów wyszczególnionymi w SWZ tj. 20 01 25 i 20 01 26*. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie. 
                                                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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