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Sadkowice, 9 marca 2021 r. 

GO.271.1.2021 

 

 

     Wykonawcy biorący  

     udział w postępowaniu 
 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ 

 

Dotyczy zamówienia pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice” 

 

W dniu 5 marca 2021 r. do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

W związku z powyższym, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udziela 

następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień: 

 

Pytanie 1  
Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt 2) SWZ: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2) uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający 

odstępuje od konkretyzacji tego warunku.  

Prosimy o wyjaśnienie powodów odstąpienie od żądania posiadania przez Wykonawcę 

odpowiednich uprawnień. Jeśli ofertę złoży wykonawca, który nie posiada uprawnień to 

Zamawiający nie będzie miał podstaw do jej odrzucenia i będzie zobligowany do jej wyboru. 

Prosimy o rozważenie określania warunków odnoszących się do uprawnień, które w 

postępowaniach na odbierania odpadów mają kluczowe znaczenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z art. 273. ust. 1 podtrzymuje swoje zapisy. Załącznik Nr 5 do SWZ Projekt 

umowy w §2. określa wymogi w tym zakresie. 

 

Pytanie 2 

Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt 4) SWZ: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał bądź wykonuje usługi odbierania odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – z co najmniej 1200 nieruchomości w ciągu 

następujących po sobie 12 miesięcy. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są 

poświadczenia należytego wykonania usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych 

dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o 1200 nieruchomości w ramach jednej umowy i tych samych 12 

miesięcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza połączenie kilku usług świadczonych w ciągu następujących po sobie 12 

miesięcy obejmujących w sumie co najmniej 1200 nieruchomości zamieszkałych. 
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Pytanie 3 

Zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 6 SWZ: Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania 

złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. Prosimy o jednoznaczne określenie 

sposobu rozliczeń. Treść SWZ wskazuje, ze podstawą rozliczeń będzie cena całkowita, a w treści 

Wzoru umowy rak jednoznacznego określenie sposób ustalenia wynagrodzenia. Zgodnie z art. 436 

ust. 1 pkt 2) ustawy PZP: Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: 2) warunki 

zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie z § 7 ust. 2 Wzoru umowy: Za wykonanie przedmiotu zamówienia 

polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice przez okres 12 miesięcy ustala się wynagrodzenie 

zgodnie ze złożoną ofertą przetargową (...). Brak jednak jednoznacznego stwierdzenia, że 

wypłacenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o odebrane ilości odpadów i stawki jednostkowe. Jak 

się wydaje było to intencją Zamawiającego jednak nie zostało jednoznacznie wskazane. Prosimy o 

doprecyzowanie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale XIII pkt 6 SWZ i nadaje mu następujące brzmienie: 

„1. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do oceny złożonych ofert.” 

Zamawiający zmienia § 7 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i nadaje mu 

następujące brzmienie: 

 „2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice przez okres 

12 miesięcy ustala się wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą przetargową: 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

a) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz nieulegających biodegradacji, 

b) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych, 

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych oraz z tzw. „wystawki”: 

a) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

wielkogabarytowych (w tym mebli), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urządzeń 

zawierających freony, zużytych baterii i akumulatorów, 

b) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych opon, 

c) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktycznej 

ilości odebranych i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów oraz cen 

jednostkowych wskazanych powyżej.  

Ceny jednostkowe netto za 1 Mg dla danego rodzaju odpadów komunalnych z formularza oferty 

Wykonawcy są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.” 

Pytanie 4  

Jednym z kryteriów oceny oferty jest maksymalny czas reakcji na reklamację. Wykonawca, który 

zaoferuje czas poniżej 12 godzin otrzyma 20 punktów. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób 

Zamawiający zweryfikuje dochowanie tych terminów na etapie realizacji. Jeśli reklamacja zostanie 

zgłoszona np. o godzinie 14:00 to czas reakcji (przy założeniu zaoferowania „poniżej 12 godzin 

włącznie”) na nią upływanie o 02:00 dnia następnego. Czy Wykonawca ma odebrać odpady w 

takim czasie? Prosimy o doprecyzowanie, gdyż obecny kształt kryterium, przy jednoczesnym zakazie 



3 

 

odbierania odpadów w godzinach nocnych nie pozwala na jednoznaczne określenie późniejszych 

obowiązków wykonawcy, który zaoferuje taki czas reakcji i dzięki temu uzyska zamówienie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Rozdział XVII SWZ w zakresie oceny kryterium czas reakcji na reklamację, 

dotyczącą nieodebrania odpadów komunalnych i nadaje mu następujące brzmienie: 

Ocena w zakresie kryterium czas reakcji na reklamację, dotyczącą nieodebrania odpadów 

komunalnych (R) - 20%: 

- 0 pkt – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas reakcji na reklamację powyżej 24 

godzin (maksymalny czas reakcji na reklamację 48 godzin); 

- 20 pkt – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas reakcji na reklamację równy bądź 

poniżej 24 godzin. 

Czas reakcji na reklamację to czas, który wykonawca przeznaczy na poprawne wykonanie zadania 

od momentu otrzymania przez wykonawcę informacji od zamawiającego dotyczącą nieodebrania 

odpadów komunalnych z nieruchomości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 5 

Zgodnie z Rozdziałem III pkt 1 OPZ: Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu w terminie do 30.04.2021 r., potwierdzenia od właścicieli nieruchomości 

opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku 

niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on 

Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane 

wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za 

przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie 

zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej trzydniowych 

w godzinach 7:00 –20:00. 

W związku z tym, że mamy okres pandemii koronawirusa prosimy o odstąpienie od obowiązku 

podpisania odbioru pojemnika przez właściciela. Co więcej wykonawca nie ma możliwości 

zweryfikowania tożsamości osoby, której przekazuje pojemnik i zweryfikowania czy jest ona 

właścicielem czy przedstawicielem.  

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od podpisania odbioru pojemnika przez właściciela bądź jego 

przedstawiciela. 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie o dostarczeniu pojemników i worków wraz 

z wykazem adresów nieruchomości zamieszkałych, do których Wykonawca dostarczył pojemniki i 

worki w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

 

Pytanie 6 

Zgodnie z Rozdziałem III pkt 6 OPZ Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, przed 

podpisaniem umowy sporządzi Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako oferta 

najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i 

elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. Harmonogram na rok 2021 i 2022 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do dnia 30.04.2021 r. 

Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony 

Zamawiającego.  

Prosimy o zmianę ww. postanowienia. Ustawa PZP nie przewiduje możliwości nałożenia na 

wykonawcę obowiązków wynikających z umowy przed jej zawarciem. Żądanie zatem wykonania 

części umowy przez wykonawcę uznanego za najkorzystniejszego, przed podpisaniem umowy jest 

niezgodna z PZP.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje swój zapis. 

 

Pytanie 7  

Zgodnie z Rozdziałem III pkt 7 OPZ: (...). Wykonawca obowiązany jest w ramach umowy na odbiór 

odpadów zawartej z Zamawiającym do dystrybucji również innych dokumentów związanych z 

Systemem Gospodarki Odpadami (SGO) w Sadkowicach o ile nie wymagają one potwierdzenia 

odbioru. Przez określenie „inne dokumenty związane z Systemem Gospodarki Odpadami w 

Sadkowicach o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru” Zamawiający rozumie ulotki 

informacyjne kierowane do właścicieli nieruchomości w ramach SGO. Jednorazowo jest to nie 

więcej niż 1360 sztuk.  

Prosimy o potwierdzenie, że dystrybucja będzie odbywała się wyłącznie w czasie obioru odpadów, 

oraz jednoznaczne określenie ile razy zamawiający przewiduje taką sytuację.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dystrybucja będzie odbywała się wyłącznie w czasie obioru odpadów. 

Wykonawca będzie zobowiązany do dystrybucji dokumentów związanych z Systemem Gospodarki 

Odpadami w Sadkowicach maksymalnie 2 razy w trakcie obowiązywania umowy. 

 

Pytanie 8  

Pytanie 8: Zgodnie z Rozdziałem III pkt 9 OPZ: (...) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że 

właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera 

odpady jako zmieszane, w tym samym dniu, w którym stwierdzono zaistnienie nieprawidłowości. 

Prosimy o zmianę ww. postanowienia na odbiera w najbliższym terminie przypadającym na odbiór 

odpadów zmieszanych wynikającym z harmonogramu. Wykonawca nie może odebrać odpadów 

zmieszanych wraz z segregowanymi. Musiałby do odbioru tych odpadów przewidzieć osobny 

pojazd, który z jednym workiem odpadów będzie musiał pojechać do instalacji. Pomijając kwestię 

wpływu na koszt system sytuacja ta budzi wątpliwości z ekologicznego punktu widzenia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III pkt 9 OPZ stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„9. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku 

stwierdzenia przez Wykonawcę, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku 

segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane), w najbliższym 

terminie przypadającym na odbiór odpadów zmieszanych wynikającym z harmonogramu. 

W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów innych niż 

komunalne, czyli nie tych, które wykonawca zobowiązany jest do odbioru sprzed posesji w danym 

terminie, a  których Wykonawca nie odebrał z posesji, należy je sfotografować i przedstawić 

Zamawiającemu w formie pisemnej informację zawierającą termin odbioru odpadów, miejscowość 

i nr posesji, bądź inne informacje umożliwiające identyfikację właściciela oraz dane pracowników 

Wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenia wraz ze zdjęciami pozostawionych odpadów. Z 

dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej 

godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja musi być wykonana na poziomie 

umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę 

wysokości opłaty.” 
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Pytanie 9 

Zgodnie z Rozdziałem III pkt 9 OPZ: (...) W przypadku wystawienia przez właściciela 

nieruchomości odpadów innych niż komunalne, których Wykonawca nie odebrał z posesji, należy je 

sfotografować i przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej informację zawierającą termin 

odbioru odpadów, miejscowość i nr posesji, bądź inne informacje umożliwiające identyfikację 

właściciela oraz dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenia wraz ze zdjęciami 

pozostawionych odpadów.  

Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o wystawienie odpadów innych niż te, które wykonawca 

zobowiązany jest do odbioru z posesji w danym terminie. Może się zdarzyć, że wykonawca wystawi 

odpady komunalne, ale takie, które zobowiązany był przekazać do PSZOK. Nadal są to odpady 

komunalne. (To samo dotyczy Rozdział VI pkt 3 OPZ) 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że chodzi o wystawienie odpadów innych niż te, które wykonawca 

zobowiązany jest do odbioru sprzed posesji w danym terminie zgodnie z harmonogramem. 

 

Pytanie 10 

Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 5 OPZ: Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez 

pozostawienie informacji pisemnej w widocznym miejscu (np. skrzynka na listy) a także poprzez 

przylepienie na pojemniku lub worku nalepki z następującą treścią: „Informuje się właściciela 

nieruchomości nr _____ w _____________, że w dniu _________ odpady zostały odebrane 

niezgodnie z przepisami”, lub doręczenia kopii protokołu zgodnie z zasadami doręczeń opisanych w 

Ordynacji podatkowej. Po pierwsze jaki jest cel nalepiania nalepki przy obowiązku odebrania 

odpadów tego samego dnia. Wykonawca może pozostawić informację w skrzynce na listy. Prosimy 

jednak o zmianę treści informacji. Obecna treść sugeruje, że to wykonawca odebrał odpady 

niezgodnie z przepisami (!), a nie że właścicieli zgromadził je niezgodnie z przepisami. Wykonawca 

nie może wyrazić zgody na taką treść informacji. Co więcej wykonawca nie może doręczyć 

protokołu zgodnie z ordynacją podatkową bo sposób ten przewidziany jest dla zamawiającego, 

który wydaje decyzję. Zastąpienie jej informacją od wykonawcy jest bezskuteczne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale  VI pkt 5 OPZ stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„5. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji pisemnej 

w widocznym miejscu (np. skrzynka na listy) lub poprzez przylepienie na pojemniku lub worku 

nalepki z następującą treścią: 

„Informuje się właściciela nieruchomości nr _____ w _____________, że w dniu _________ 

odpady zostały posegregowane niezgodnie z przepisami. Odpady te zostaną odebrane jako 

niesegregowane (zmieszane), w najbliższym terminie przypadającym na odbiór odpadów 

zmieszanych wynikającym z harmonogramu.” 

 

Pytanie 11 

Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 5 OPZ: Zamawiający stosownie do art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy p.z.p., 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Przepis art. 134 nie odnosi się do trybu w jakim prowadzonej 

jest postępowanie. Niezależnie jednak od tego określając wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę to zamawiający wskazuje czynności jakie mają być wykonywane przez osoby zatrudnione. 

Nie jest wystarczające ogólne określenie wskazane w SWZ. Zostało to jednoznacznie wskazane w 

opinii zawartej na stronie UZP. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, że chodzi np. o kierowców i 
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ładowaczy. (art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP). Jest to szczególnie istotne, że wymóg powtórzono w § 

3 ust. 5 Wzoru umowy, czemu towarzyszą obowiązku dokumentowania zatrudnienia, Dodatkowo 

zgodnie z§ 8 ust. 11 Wzoru umowy: W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku 

wskazanego w § 3 ust. 5 dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy 

w wysokości 10 % kwoty określonej w § 7 ust. 3.Zatem niezbędne jest ustalenie zakresu tego 

obowiązku.  

Odpowiedź: 

Wskazany przez wykonawcę zapis znajdował się w Rozdziale VI pkt 7 OPZ stanowiącego 

załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający zmienia ten zapis i nadaje mu następujące brzmienie: 

„7. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy p.zp. wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które będą w ramach zamówienia 

realizowały odbiór odpadów w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w szczególności kierowców pojazdów 

mechanicznych oraz pracowników fizycznych, zajmujących się ładowaniem odpadów.” 

Zamawiający zmienia zapisy w § 3 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy p.zp. wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które będą w ramach zamówienia 

realizowały odbiór odpadów w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w szczególności kierowcy pojazdów 

mechanicznych oraz pracownicy fizyczni, zajmujący się ładowaniem odpadów.” 

 

Pytanie 12 

Zgodnie z § 3 ust. 3 Wzoru umowy: Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie 

informacji dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, chyba że Zamawiający wyznaczy dłuższy 

termin.  

Zgodnie z § 5 ust. 1 lit b) Wzoru umowy: Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji 

postanowień niniejszej umowy do: b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub 

informacji dotyczących lub związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym 

dokumentów potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę 

odpadów. Zgodnie z § 5 ust. 3 Wzoru umowy: Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane przez niego informacje lub dane bez względu na formę 

ich utrwalenia lub przetwarzania, związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu 

Umowy, jak również spełnianiem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w 

Umowie, w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego.  

Zgodnie z § 12 ust. 6 Wzoru umowy: Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, Strona 

żądająca udzielenia wykonania określonego obowiązku, udzielenia informacji, danych lub ich jej 

przekazania, bez względu na formę w jakiej wykonanie obowiązku lub udzielenie lub przekazanie 

informacji lub danych miałoby nastąpić, zobowiązana jest do wyznaczenia drugiej Stronie Umowy 

odpowiedniego w tym zakresie terminu.  

Prosimy o jednoznaczne wskazanie o jakie informacje chodzi. Zamawiający określił obowiązki 

sprawozdawcze. Określenie krótkiego terminu i brak jednoznacznego wskazania zakresu może 

oznaczać, że będzie to zobowiązanie niemożliwe do wykonania, a wykonawca nie może 

zaakceptować obowiązku, którego zakresu nie zna.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w § 3 ust. 3 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„3. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania dokumentów 

potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Gminy Sadkowice.” 
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Zamawiający zmienia zapisy w § 5 ust. 1 lit. b) Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ 

i nadaje mu następujące brzmienie: 

„b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających ważenie oraz 

zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów.” 

Zamawiający wykreśla w § 5 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ – ust.3 

Zamawiający wykreśla w § 12 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ – ust.6 

 

Pytanie 13 

Zgodnie § 4 lit b) Wzoru umowy: Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy 

zobowiązuje się do bieżącej i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności do: b) informowania 

Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych lub segregowanych, jak również o konieczności zmiany ilości lub 

rodzajów pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 

Powyższe stanowi jednostronną zmianę umowy w zakresie wpływającym na sposób spełniania 

świadczenia i wynagrodzenia. Zamawiający określa w umowie częstotliwości odbiorów a ich 

zmiana nie może być dokonana jednostronną informację ze strony wykonawcy w bliżej 

nieokreślonym zakresie. Prosimy o doprecyzowanie, że powyższe będzie podstawą do zmiany 

umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w § 4 lit. b) Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

b) informowania Wykonawcy o zmianach dotyczących wykazu adresów nieruchomości 

zamieszkałych, w szczególności dotyczących dostarczenia pojemników i odbioru odpadów z 

nowych nieruchomości zamieszkałych oraz odbioru pojemników z nieruchomości, które przestały 

być zamieszkiwane. 

 

Pytanie 14  

Zgodnie z § 8 ust. 5 Wzoru umowy: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kar umownych za: 1) każdorazowy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi –w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, 

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem każdy przypadku 

niewykonania. W razie awarii pojazdu lub zablokowania drogi i braku możliwości odebrania 

odpadów przez wykonawcę z 50 posesji jak zamawiający obliczy karę.  

2) każdorazowy przypadek opóźnienia wykonania usługi względem terminu określonego w 

harmonogramie –w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono 

opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę, że zastrzeganie kar za opóźnienie jest niedopuszczane w 

świetle nowej PZP, po drugie prosimy o wyjaśnienie jaka jest relacja tej kary z karą opisaną w 

punkcie 1) w kontekście zakazu podwójnego karania 

3) za każdorazowy przypadek zanieczyszczenia lub pozostawienia nie uporządkowanego miejsca 

gromadzenia odpadów, lub zanieczyszczenie trasy przejazdu –w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto za miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, 

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest relacja tej kary z karą opisaną w punkcie 1) w kontekście zakazu 

podwójnego karania 

5) każdorazowy przypadek niedotrzymania czasu reakcji na reklamację dotyczącą nieodebrania 

odpadów wskazanego w ofercie –w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym 

stwierdzono niedotrzymanie czasu reakcji na reklamację.  

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest relacja tej kary z karą opisaną w punkcie 1) w kontekście zakazu 

podwójnego karania Prosimy o zmniejszenie kar. W przypadku odbierania odpadów określa się 
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zazwyczaj kary kwotowe np. 50 zł za zwłokę w odbiorze za określony punkt. Określenie kar na tak 

wysokim poziomie powoduje, że wykonawcy wliczają je w ramach ryzyka cena ofert wzrasta.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w § 8 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych powstałych z 

winy Wykonawcy za: 

1) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczaniu pojemników i worków po terminie 

rozpoczęcia realizacji umowy – za każdą nieruchomość wskazaną w wykazie adresów 

nieruchomości zamieszkałych, który otrzyma Wykonawca w dniu podpisania umowy. Kara 

obowiązuje również w trakcie obowiązywania umowy w związku z obsługą nowo zgłoszonych 

nieruchomości; 

2) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi odbioru odpadów, określonej w 

harmonogramie wykonania usług objętych umową; 

3) w wysokości 50,00 zł za każdorazowy przypadek zanieczyszczenia lub pozostawienia nie 

uporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów, lub zanieczyszczenie trasy przejazdu; 

4) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty 

określonej w §7 ust. 3; 

5) każdorazowy przypadek niedotrzymania czasu reakcji na reklamację dotyczącą nieodebrania 

odpadów wskazanego w ofercie – w wysokości 50 zł za każdy ujawniony przypadek; 

 

Pytanie 15 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Wzoru umowy: Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o niżej wymienionych okolicznościach: 

2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia, 

Prosimy o wskazanie jaki czas opóźnienia będzie skutkował odstąpieniem od umowy. 

3) w przypadku stwierdzenia trzykrotnego w danym miesiącu kalendarzowym niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, 

Prosimy o wyjaśnienie o jakie obowiązki chodzi. Umowa przewiduje szereg obowiązków nie 

wpływających na wykonywanie świadczenia głównego –rozwożenie ulotek itp. Brak precyzji w tym 

zakresie powoduje w zasadzie ciągłą nieprawności w zakresie odstąpienia.  

4) w przypadku naliczenia kar umownych w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego 

należnego Wykonawcy za usługi świadczone w danym miesiącu. W związku z tym, że kara 

zastrzeżona w § 8 ust. 5 pkt 1 jest bardzo wysoka jak na ten rodzaj umów to określenie 50% pułapu 

dla odstąpienia oznacza, że Zamawiający może w zasadzie zawsze odstąpić od umowy. 

Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w § 9 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niżej 

wymienionych okolicznościach: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie jest w zwłoce o 10 dni roboczych z 

rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia, 
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3) w przypadku stwierdzenia trzykrotnego w danym miesiącu kalendarzowym niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy powstałych z winy Wykonawcy, o 

których mowa w Rozdziale III ust. 2 OPZ stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ  

 

Pytanie 16  

Zgodnie z § 9 ust. 3 Wzoru umowy: Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w 

przypadku, gdy Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy zaprzestanie spełniać wymogi 

Zamawiającego odnoszące się do bazy magazynowo –transportowej, do ilości lub stanu 

technicznego pojazdów lub pojemników/worków, przy użyciu których Wykonawca wykonuje 

przedmiot Umowy. Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w 

terminie 90 dni od dnia, w którym dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 

Umowy.  

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „zaprzestania spełniania wymogów” w 

zakresie pojemników i worków skoro są one używane przez mieszkańców i wykonawca nie ma 

wpływu na to jaki będzie ich stan techniczny w toku wykonywania. Wykonawca wypełni obowiązki 

związane z ewentualną wymianą ale zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy jest niewspółmierne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w § 9 ust. 3 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca w 

trakcie obowiązywania Umowy przestanie spełniać wymagania niezbędne podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 

r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu w terminie do 90 dni od dnia, w którym dowiedział się o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od Umowy.”  

 

Pytanie 17  

Zgodnie z § 11 ust. 3-5 Wzoru umowy: 3. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie wskazanej w ust. 

1 lit. b) wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z 

realizacją postanowień niniejszej Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oryginału pełnomocnictwa udzielonego Koordynatorowi Umowy każdorazowo w 

terminie 7 dni od daty jego udzielenia. 5. Koordynator nie jest uprawniony do składania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest zatem rola 

Koordynatora po stronie Zamawiającego, skoro koordynator wykonawcy ma mieć wszelkie 

niezbędne umocowania, a koordynator Zamawiającego nie składa oświadczeń woli, w związku z 

tym kto decyzje w sposób wiążący o bieżącym wykonywaniu umowy. Prosimy o jednoznaczne 

wskazanie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w § 11 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i nadaje 

mu następujące brzmienie: 

„§11. Osoby do kontaktu 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą ze strony zamawiającego, w celu realizowania 

przedmiotu zamówienia jest …………………..; 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z zamawiającym ze strony wykonawcy, w celu realizowania 

przedmiotu zamówienia jest ………………….. .” 
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Pytanie 18  

Zgodnie z § 13 ust. 11 Wzoru umowy: Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, do dostarczenia w miejsce przez 

niego wskazane określonej przez Zamawiającego liczby i rodzaju pojemników lub worków, których 

stan techniczny i sanitarny pozwala na składowanie w nich odpadów w sposób niezagrażający życiu 

lub zdrowiu oraz do utrzymywania ich w takim stanie przez cały okres realizacji przedmiotu 

Umowy. Wykonawca w przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka do składowania odpadów lub 

zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej lub utrudniającej z nich korzystanie, zobowiązany 

jest do dokonania ich wymiany na pojemniki lub worki spełniające wymogi określone w zdaniu 

pierwszym, na swój koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o takiej potrzebie 

lub zgłoszenia jej przez Zamawiającego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, że chodzi o pojemniki i 

worki w razie podstawienia nowych nieruchomości niezamieszkanych, a nie dowolną liczbę 

pojemników i worków z obowiązkiem ich dostarczenia, w każdej ilości w każde wskazane miejsce.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w § 13 ust.11 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„11. W trakcie realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości 

w odpowiedni pojemnik i worki zgodnie ze zgłoszeniem zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie 

pojemnika pod wskazany przez zamawiającego adres nieruchomości nastąpi w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Dotyczy to sytuacji, jeżeli w trakcie realizacji 

zamówienia pojawiają się nowe nieruchomości zamieszkałe. Wykonawca ma również obowiązek w 

trakcie realizacji umowy do odbioru pojemnika, z nieruchomości, która przestała być 

zamieszkiwana, w ciągu 7 dni roboczych, od momentu zgłoszenia adresu tej nieruchomości przez 

zamawiającego.”  

 

Pytanie 19 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści tabeli cenowej, stanowiącej element formularza oferty. 

W pozycji pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 

kol. 2, poz. 1 tabeli Zamawiający wskazuje „Odebrane i zagospodarowane odpady komunalne 

niesegregowane (zmieszane) oraz nieulegające biodegradacji”. Prosimy o wskazanie rodzaju i kodu 

odpadu lub odpadów wskazanych jako nieulegające biodegradacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w treści tabeli cenowej, stanowiącej element formularza oferty, w 

pozycji pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 

kol. 2, poz. 1 tabeli chodzi o następujące kody odpadów: 

Odpady niesegregowane (zmieszane) – kod 20 03 01 

Odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03 

 

Pytanie 2  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Załącznika nr 6 –Opis Przedmiotu Zamówienia w 

następującym zakresie: Rozdział II 4. W Gminie Sadkowice zebrano następujące ilości odpadów 

komunalnych:  

 

Kod odpadu 2019 rok 2020 rok  

20 03 01 678,48 495,32 

20 03 07 3,00 25,32 

15 01 01 67,40 71,99 

15 01 02 49,94 31,52 

15 01 06 1,70 15,34 
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15 01 07 129,38 107,52 

 

Prosimy o podanie szacunkowych ilości tych odpadów, oraz ilości odpadów odebranych z PSZOK.  

Odpowiedź: 

W Rozdziale II pkt 4 OPZ stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ dodaje się tabelę: 

Szacunkowe ilości odpadów do odebrania z terenu Gminy Sadkowice i PSZOK w 2021 r.: 

Kod odpadu Szacunkowa ilość 

odpadów w 2021 r. 

[Mg] 

20 03 01 500,00 

20 03 07 30,00 

15 01 01 45,00 

15 01 02 35,00 

15 01 06 15,00 

15 01 07 110,00 

15 01 04 2,00 

20 01 35* 3,00 

20 01 36 3,00 

16 01 03 2,00 

20 01 23* 6,00 

17 02 01 16,00 

17 09 04 7,00 

 

Rozdział IV  

Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 

listopada do marca i nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października; 

popiół –nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

Prosimy o informację czy odpady komunalne i popiół należy odbierać razem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca może wybrać 

dogodną dla siebie opcję w tym zakresie. 

 

4. Odpady z pojemników ustawionych przy drogach publicznych oraz z koszy ulicznych –nie 

rzadziej niż 1 raz w miesiącu.  

Prosimy o podanie ilości koszy ulicznych.  

Odpowiedź: 

Koszy ulicznych na terenie Gminy Sadkowice znajduje się 20 szt. 

Szczegółową listę z miejscami usytuowania tych koszy zamawiający przekaże wykonawcy w dniu 

podpisania umowy. 

 

 


