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ZP.271.15.1.2020.       Koło, dn. 21.12.2020 r. 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło (2)”. 

 

 

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) –przekazuje 

treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wraz z odpowiedziami: 

 

1. Czy Inwestor przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Zakładowej  

do której można by się w przyszłości wpiąć z projektowaną kanalizacją deszczową na terenie 

przyszłego PSZOK-u? 

 

AD.1.  Wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach nieruchomości, 

zgodnie z PFU punkt. 2.18.3 Kanalizacja deszczowa. 

Zamawiający w okresie realizacji projektu nie planuje wykonania kolektora 

kanalizacji deszczowej w ulicy Zakładowej.  

W pracach projektowych można uwzględnić możliwość wpięcia w przyszłości 

wewnętrznej instalacji deszczowej do kolektora deszczowego w ulicy. 

 

Ad.2. Odpowiedź jak w poprzednim postępowaniu. Wykonawca winien założyć 8-10 tys./ 1 ha, 

sadzonek sosny lub brzozy, 1-2 letniej ze szkółki leśnej. 

 

 

2. Ile drzew ma być posadzonych jako nasadzenia zastępcze na terenie miasta Koła?  

 

AD. 2.  Patrz poniżej, odpowiedź na pytanie nr 3 w pierwszym unieważnionym 

postępowaniu. Wykonawca winien założyć 8-10 tys./ 1 ha, sadzonek sosny lub 

brzozy, 1-2 letniej ze szkółki leśnej. 

 

 

Ponadto Zamawiający przekazuje również do wiadomości i stosowania zapytania, które 

wpłynęły w pierwszym unieważnionym postępowaniu dotyczącym przedmiotowego zamówienia 

publicznego i które zachowują swoją aktualność w obecnie prowadzonym postępowaniu. 

 

1. Ile osób personelu ma być zatrudnione w PSZOK, dla ilu osób przeznaczono kontener 

socjalno- biurowy ? 

 

2. W decyzji Burmistrza Miasta Koła z 06.04.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach, str.4 

podano - inwestycja obsługiwana przez 50 pracowników. 
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AD. 1 i 2. Do zaprojektowania i wykonania należy przyjąć kontener socjalno- biurowy 

zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym. 

 

 

3. Ile drzew ma być wycięte w ramach wykonania zamówienia - czy wszystkie na terenie 

objętym decyzją o wylesieniu (wylesienie obejmie całkowitą powierzchnię działek 16/2 

i 16/6), czy w zakresie niezbędnym do realizacji obiektu? Czy wykonawca ma wykonać 

nasadzenia zastępcze, czy nasadzenia mają być w obrębie terenu PSZOK, czy na innym 

terenie ? 

 

AD.3  Należy przyjąć wycięcie drzew w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. 

Wykonawca ma wykonać nasadzenia zastępcze w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego na terenie miasta Koła w postaci pasa izolacyjnego na 

powierzchni ok. 1 ha, sadzonki sosny i brzozy ze szkółki leśnej. 

 

4. Czy działalność prowadzona przez zamawiającego będzie wymagała decyzji o pozwoleniu 

zintegrowanym, jeżeli tak, to z jakiego tytułu (proszę wskazać rodzaj działalności wg. 

rozporządzenia) ?. W programie funkcjonalno- użytkowym na str. 56, punkt 2.20 jest mowa 

o pozwoleniu zintegrowanym. 

 

5. Kto wnosi opłatę rejestracyjną za pozwolenie zintegrowane ? 

 

AD. 4 i 5. Działalność prowadzona przez Zamawiającego nie będzie wymagała decyzji 

o pozwoleniu zintegrowanym. Instalacji związanych z gospodarowaniem 

odpadami dotyczy ust. 5 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dn. 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie 

mieszczą się w tym załączniku a więc pozwolenia zintegrowanego nie wymagają. 

 

6. Pytanie dotyczące decyzji Burmistrza Miasta Koła OŚ.6220.1.11.201 z dnia 25.06.2016 r. 

ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia "Wylesienie lasu (...) na 

działkach nr 16/2 i 16/6 (...)" i decyzji OŚ.6220.1.9.2015 z dnia 06.04.2016 r ustalającej 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia "Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych z infrastrukturą towarzyszącą". W pouczeniu do decyzji zapisano, że wniosek 

o pozwolenie na budowę powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od 

dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Pytanie - 

czy okres do złożenia wniosku wynosi cztery lata i decyzje straciły ważność, czy też zgodnie 

z artykułem 1 pkt 34 i artykułem 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1936) okres do złożenia wniosku wynosi sześć lat - decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach obowiązują i wniosek o pozwolenie na budowę może być złożony na ich 

podstawie? 

 

AD.6.  Przepisy wydłużające ważność również wcześniej wydanych decyzji 

środowiskowych weszły w życie 24 grudnia 2015 r. Zmiany były związane 

z kolejną nowelizacji ustawy o.o.ś. (Ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie 
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ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, z późn. zm.). 

Pozwalają one na wykorzystanie również starszych decyzji, a więc wydanych 

przed wejściem w życie wrześniowych przepisów wydłużających okres ich 

ważności. 

Zgodnie z art. 7 ustawy zmieniającej z 9 października 2015 r., w przypadku 

terminu, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed 

dniem wejścia w życie tejże ustawy (a więc przed 24 grudnia 2015 r.) może być 

załączona do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 

o.o.ś., takich jak decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o warunkach 

zabudowy, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz w odniesieniu do 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o.o.ś., stosuje się przepisy art. 

72 ust. 3 i 4 ustawy o.o.ś. w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. 

W praktyce oznacza to, że również starsze decyzje środowiskowe, a zatem 

wydane w czasie, w którym okres ich ważności wynosił 4 lub 6 lat, od 24 grudnia 

2015 r. mogą zostać dołączone do wniosku o wydanie kolejnych decyzji przez 

okres 6 lat, z możliwością jego wydłużenia do lat 10. 
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