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Starogard Gdański, dnia: 08.04.2020 r. 

DA.272.1.2020 
 

 

Wyjaśnienia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DA.272.1.2020 na usługę pod 

nazwą:  
 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

- na których znajdują się domki letniskowe oraz od innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na obszarze gmin - 

uczestników Związku Gmin Wierzyca” 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje treść 

otrzymanych zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE 1: 

Wnosimy o wyjaśnienie postanowienia z punktu 2.9 SWIZ w zakresie rozliczenia przez 

Zamawiającego faktycznie wykonanych usług według cen i zasad określonych w 

dokumentacji przetargowej.  

 

W ocenie wykonawcy aktualne dane zawarte w dokumentacji Zamówienia nie pozwalają na 

ocenę ewentualnego, prognozowanego wzrostu wartości z tabel i załączników. Przede 

wszystkim za błędne i narażające Wykonawcę na poniesienie szkody należy uznać posłużenie 

się ogólnym sformułowaniem dane zawarte w załączonych tabelach i załącznikach mają 

charakter zmienny. Wnioskodawca prosi zatem o wyraźne wskazanie danych, które zdaniem 

Zamawiającego mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia. Przede 

wszystkim prosimy o wskazanie, czy Zamawiający ma na myśli zmianę szacowanej ilości 

odpadów do odbioru i zagospodarowania zgodnie z Tabelą 1 z SIWZ, czy też Zamawiający 

przewiduje zmianę również innych wartości – na przykład minimalnej częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych z tabeli w pkt 9.9. SORPZ.  

 

Rozwiązanie przedstawione przez Zamawiającego w punkcie 2.9 SIWZ budzi również 

wątpliwości wykonawcy w zakresie sposobu ustalenia rozliczeń z tytułu świadczenia 

dodatkowych usług.  

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyraźne wskazanie, czy dodatkowe usługi będą 

świadczone po uzgodnieniu przez Strony zmiany umowy zgodnie z § 13 wzoru umowy (a więc 
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bez akceptacji Wykonawcy nie będzie on obowiązany do ich świadczenia), czy też 

Zamawiający przewiduje inny tryb dla powyższej sytuacji?  

 

Dodatkowo, prosimy o wskazanie czy cena za świadczone w ten sposób usługi będzie 

określana zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, czy też z uwzględnieniem ewentualnego 

wzrostu kosztów świadczenia usług m.in. z uwagi na wzrost cen zagospodarowania odpadów 

lub zmianę innych czynników cenotwórczych? 

 

Zamawiający przewiduje w § 13. możliwość zmiany Umowy – zmiany wynagrodzenia – w 

przypadku m.in. zmiany minimalnej częstotliwości odbioru odpadów oraz zmiany cen 

zagospodarowania odpadów w instalacjach. Zdaniem Wykonawcy, zmiana wartości 

odzwierciedlonych w dokumentach Zamówienia – tabelach i załącznikach – powinna 

znajdować odpowiednie odzwierciedlenie w zwiększeniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia 

dodatkowych usług. Wykonawca prosi zatem o potwierdzenie, że w przypadku zaistnienia 

okoliczności z § 13. ust. 4 Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do automatycznego 

uwzględnienia w ramach takich kosztów usług wzrostu określonych czynników 

cenotwórczych. 

 

Odpowiedź: 

Sposób obliczenia przez Wykonawcę ceny usługi określa pkt 11 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), a zasady wynagradzania Wykonawcy 

określa § 11 wzoru Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), z których wynika, że za realizację 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy 

1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, wg ceny brutto oferty 

Wykonawcy wymienionej w Formularzu Oferty (załącznik nr 1.1-1.10 do SIWZ). 

W opisie przedmiotu zamówienia dokonanym w pkt 2 SIWZ Zamawiający przekazuje szereg 

ogólnych informacji. W pkt 2.5 SIWZ wykazuje szacowaną ilość odpadów komunalnych do 

odbioru, transportu i zagospodarowania w poszczególnych częściach Zamówienia i latach 

realizacji przedmiotu zamówienia. W pkt. 2.6 SIWZ informuje, że charakterystykę oraz 

szczegółowe dane dotyczące nieruchomości poszczególnych części zamówienia zawierają 

załączniki nr: 3 oraz 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 i 3.10. W pkt. 2.9 SIWZ 

Zamawiający zastrzega, że dane zawarte w załączonych tabelach i wskazanych załącznikach 

do SIWZ mają charakter zmienny (doświadczony Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę o 

realnym zakresie ewentualnych zmian), i że zostały one ustalone w oparciu o dane faktyczne 

wg stanu istniejącego na określony dzień. Ponadto, informuje, że szacowane ilości odpadów 

komunalnych do odbioru, transportu i zagospodarowania zostały ustalone w oparciu o 

rzeczywiste ilości odpadów odbieranych średniorocznie w ostatnich trzech latach. Ewentualna 

zmiana (wzrost lub spadek) podanych w SIWZ wielkości w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.  

Pełna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Wierzyca  

za poszczególne lata (od roku 2013) dostępna jest pod adresem: 

http://www.zgwierzyca.pl/analizy. 

Z dotychczas zebranego przez Zamawiającego doświadczenia w organizowaniu systemu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynika, że  newralgicznym elementem realizacji 

przedmiotu zamówienia jest częstotliwość odbioru odpadów, a co się z tym wiąże - potrzeba 

umożliwienia jej zmiany w dowolnym momencie realizacji Umowy. W pkt 13.4 załącznika nr 

4 do SIWZ „Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia” (dalej SORPZ) 

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcy, że w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia może nastąpić zmiana częstotliwości odbioru odpadów z terenu nieruchomości, 

co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w sposób określony w § 13 wzoru 

http://www.zgwierzyca.pl/analizy
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Umowy. Zamawiający z góry nie zakłada zmiany częstotliwości odbioru odpadów, o której 

mowa w pkt 9.9. SORPZ, ewentualna jej zmiana nastąpi na podstawie aneksu do Umowy. 

Wykonawca powinien uwzględnić taką ewentualność oraz winien posiadać zdolność do 

realizacji przedmiotu zamówienia w formie zmienionej. Zakres ewentualnych zmian 

ograniczony jest zakresem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, 

o których mowa w pkt 1.1 SORPZ. Wykonawca winien posiadać odpowiednią wiedzę o 

realnym zakresie ewentualnych zmian i ich potrzebach. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w tym wynagrodzenia w zakresie i na 

zasadach określonych w uregulowaniach § 13 wzoru Umowy. Wszelkie uzupełnienia i 

zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności (§ 13 ust. 3 wzoru Umowy). Zmiana lub odstąpienie od Umowy 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 16 ust. 4 wzoru Umowy). 

 

PYTANIE 2: 

Wnosimy o wyjaśnienie punktu 13. SORPZ w związku z § 13. Umowy. Czy w przypadku, gdy 

w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany przedmiotu zamówienia opisanej w § 13. 

ust. 4 pkt 3 i 4 wzoru Umowy, Wykonawca będzie automatycznie uprawniony do 

podwyższenia wynagrodzenia umownego? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie będzie uprawniony do automatycznego podwyższenia wynagrodzenia 

umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w tym wynagrodzenia w 

zakresie i na zasadach określonych w uregulowaniach § 13 wzoru Umowy. Zmiana Umowy 

wymaga akceptacji stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności (§ 13 ust. 3 wzoru 

Umowy). W § 13 ust. 4 pkt 3 wzoru Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

Umowy w związku ze zmianą cen zagospodarowania odpadów w instalacjach, w tym w 

instalacjach komunalnych, a  w § 13 ust. 4 pkt 4 wzoru Umowy Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany Umowy w związku ze zmianą minimalnej częstotliwości odbioru 

odpadów z terenu nieruchomości, o której mowa w pkt 9.9 SORPZ - przy czym zmiana 

wynagrodzenia wywołana wymienionymi w § 13 ust. 4 przypadkami będzie mogła nastąpić w 

przypadku gdy spowoduje ona zmianę kosztów wykonywania zamówienia o więcej niż 10% 

kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 wzoru Umowy i jest dopuszczalna tylko 

w wysokości udokumentowanej zmiany kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wnioskująca o zmianę strona Umowy udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania 

zamówienia. Dobór materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie leży po stronie 

wnioskodawcy. Środkiem dowodowym do udowodnienia wpływu zmian kosztów 

wykonywania Zamówienia, o których mowa w § 13. ust. 4 wzoru Umowy, może być każdy 

dokument potwierdzający rzeczywisty, prawdziwy i faktyczny wpływ na zmianę kosztów 

wykonywania Zamówienia. 

Uzupełniająco – patrz odpowiedź na Pytanie 1. 

Uzupełniająco – patrz odpowiedź na Pytanie 7. 

 

PYTANIE 3: 

Czy w przypadku, gdy wzrośnie wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów, Wykonawca 

uprawniony będzie do podwyższenia wynagrodzenia umownego – do wysokości różnicy 

pomiędzy wysokością opłaty za zagospodarowanie obowiązującej w dacie składania oferty na 

wykonanie zamówienia, a zwiększoną wysokością takiej opłaty, jaka może zostać 

wprowadzona w toku realizacji Zamówienia udzielanego na okres 04 (czterech) lat? 
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Odpowiedź: 

Wykonawca nie będzie uprawniony do automatycznego podwyższenia wynagrodzenia 

umownego. Zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa, zniesiony został 

obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi w regionach, więc, Wykonawca 

przekazywał będzie, wymagane prawem frakcje odpadów, do dowolnej wskazanej przez 

siebie w formularzu ofertowym instalacji komunalnej oraz przekazywał będzie do 

zagospodarowania selektywnie zebrane odpady niepodlegające przekazaniu do instalacji 

komunalnej do dowolnej wskazanej przez siebie w formularzu ofertowym instalacji. W 

trakcie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji wskazanych 

w formularzu ofertowym, do których Wykonawca będzie przekazywał odpady. Przedstawione 

rozwiązanie (swoboda Wykonawcy w wyborze instalacji) ma na celu motywowanie 

Wykonawcy do poszukiwań optymalnego sposobu zagospodarowywania odpadów z 

korzyścią dla siebie i Zamawiającego. W § 13 ust. 4 pkt 3 wzoru Umowy Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany Umowy w związku ze zmianą cen zagospodarowania odpadów 

w instalacjach, w tym w instalacjach komunalnych, w sposób wyjaśniony w odpowiedzi na 

Pytanie 2. 

 

PYTANIE 4: 

Wnosimy o wyjaśnienie § 13 ust. 4 Umowy poprzez wskazanie, czy w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z opisanych tam okoliczności Wykonawcy przysługiwało będzie prawo 

domagania się zmiany Umowy – ponieważ powyższa klauzula wspomina o „możliwości” 

zmiany Umowy, niejasne jest, czy mimo zaistnienia wskazanych tam okoliczności 

Zamawiający może nie zgodzić się na taką zmianę Umowy? 

 

Odpowiedź: 
 W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w  § 13 ust. 4 

wzoru Umowy Wykonawcy i Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo domagania się 

zmiany Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia wywołana wymienionymi przypadkami 

będzie mogła nastąpić na zasadach i okolicznościach wyjaśnionych w odpowiedzi na Pytanie 

2. 

 

PYTANIE 5: 

Wnosimy o wyjaśnienie § 13 ust. 4 Umowy poprzez wyjaśnienie, w jaki sposób – i o jaką 

kwotę – zmianie ulegało będzie wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2) – 8) § 13 ust. 4 Umowy – wnosimy o takie 

precyzyjne wyjaśnienie dla każdej z przesłanek zmiany Umowy. W szczególności, wnosimy o 

wyjaśnienie: 

1) czy w przypadku, gdy np. opłata za zagospodarowanie 1Mg odpadów danej frakcji 

wzrośnie o 100,00 złotych, to z dniem wprowadzenia takiej zmiany przez instalację, 

również wynagrodzenie Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów 

takiej frakcji wzrośnie o 100,00 złotych? Wnosimy o przedstawienie przykładowego 

wyliczenia, jakie stosował będzie Zamawiający w przypadku, gdy opłata za 

zagospodarowanie odpadów określonej frakcji wzrośnie np. o 100,00 złotych za 1Mg. 

2) W jaki sposób Zamawiający wyliczał będzie wpływ wzrostu płacy minimalnej na 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie 1Mg 

odpadów? Wnosimy o precyzyjne opisanie wzoru, jaki znajdzie zastosowanie do danej 

zmiany. 

3) W jaki sposób Zamawiający wyliczał będzie wpływ zmiany minimalnej częstotliwości 

odbioru odpadów z terenu nieruchomości, o której mowa w pkt 9.9 załącznika nr 4 do 

SIWZ na wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie 
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1Mg odpadów? Wnosimy o precyzyjne opisanie wzoru, jaki znajdzie zastosowanie do 

danej zmiany. 

4) W jaki sposób Zamawiający wyliczał będzie wpływ wyłączenia lub włączenia (z/do 

zorganizowanego przez Zamawiającego systemu odbioru odpadów komunalnych) 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

na wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie 1Mg 

odpadów? Wnosimy o precyzyjne opisanie wzoru, jaki znajdzie zastosowanie do danej 

zmiany. 

5) W jaki sposób Zamawiający wyliczał będzie wpływ zmiany wysokości składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów? Wnosimy o precyzyjne opisanie wzoru, 

jaki znajdzie zastosowanie do danej zmiany. 

6) W jaki sposób Zamawiający wyliczał będzie wpływ zmiany zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2215 z późn. zm.) na wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za odbiór i 

zagospodarowanie 1Mg odpadów? Wnosimy o precyzyjne opisanie wzoru, jaki 

znajdzie zastosowanie do danej zmiany. 

 

Aktualne brzmienie omawianego § 13. wzoru Umowy nie pozwala na przeprowadzenie pełnej 

i rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji przedmiotu Zamówienia. 

 

W ocenie Wykonawcy brzmienie dokumentacji przetargowej, a w szczególności postanowień 

SORPZ oraz postanowień z wzoru Umowy nie daje jasnej podstawy do uznania, w jaki sposób 

zmiana kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów znajdzie przełożenie w 

zwiększeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

Zgodnie z treścią postanowienia § 13. ust. 1 wzoru Umowy Zamawiający przewiduje 

możliwość zmian w zawartej Umowie, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Treść 

przedmiotowego postanowienia pokrywa się zakresem z art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. a p.z.p. 

Natomiast, w § 13 ust. 2 wzoru Umowy Zamawiający wskazuje natomiast, że […] przewiduje 

możliwość zmiany zawartej Umowy na podstawie okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Powyższe postanowienie 

implikuje zatem, iż wolą Zamawiającego jest dopuszczenie możliwej zmiany Umowy w 

oparciu o sytuacje określone w przepisach art. 144 ust. 1 pkt 1 – 6 p.z.p.  

 

Analiza obu przytoczonych powyżej postanowień z § 13. Pozwala uznać, że wola 

Zamawiającego została ujawniona w sposób wysoce niejednoznaczny i mogący stać w 

sprzeczności z zasadą przejrzystości zamówień publicznych. Zdaniem Wykonawcy 

postanowienia z § 13 ust. 1 i 2 wzoru Umowy są wzajemnie wykluczające. Wykonawca nie 

jest bowiem w stanie jednoznacznie określić, czy zmiany Umowy będą dopuszczalne wyłącznie 

w przypadku spełnienia przesłanki z art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. , czy też Zamawiający 

dopuszcza zmianę umowy zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 – 6 p.z.p.? 

 

Charakter oraz dynamika zmian zachodzących na rynku gospodarowania odpadami, w tym 

również dynamika zmian ustawodawstwa sprawia, iż spełnienie przesłanki zaistnienia 

okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć 

jest co najmniej wątpliwe.  
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Odpowiedź: 
 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w  § 13 ust. 

4 wzoru Umowy Wykonawcy i Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo domagania się 

zmiany Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia wywołana wymienionymi przypadkami 

będzie mogła nastąpić na zasadach i okolicznościach wyjaśnionych w odpowiedzi na Pytanie 

2, w wysokości (rzeczywistej, prawdziwej, faktycznej) udokumentowanej zmiany kosztów 

realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wnioskująca o zmianę strona Umowy udowodni 

wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia. Środkiem dowodowym do 

udowodnienia wpływu zmian kosztów wykonywania Zamówienia, o których mowa w § 13. 

ust. 4 wzoru Umowy, może być każdy dokument potwierdzający rzeczywisty, prawdziwy i 

faktyczny wpływ na zmianę kosztów wykonywania Zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

wszystkie zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uzupełniająco – patrz odpowiedź na Pytanie 7. 

 

PYTANIE 6: 

Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważa zmianę treści § 13 ust. 4 wzoru Umowy w 

ten sposób, że jego istotą byłoby automatyczne podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w 

przypadku wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach komunalnych? 

Wnosimy więc o zmianę postanowienia w taki sposób, aby słowo „może nastąpić” zastąpione 

zostało terminem „nastąpi”, ponieważ nie mając pewności w tym zakresie wykonawcy nie 

mogą należycie wycenić tego ryzyka w cenie ofertowej. 

 

Odpowiedź: 
 Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 13 ust. 4 wzoru Umowy. W przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w  § 13 ust. 4 wzoru Umowy 

Wykonawcy i Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo domagania się zmiany Umowy, 

przy czym zmiana wynagrodzenia wywołana wymienionymi przypadkami będzie mogła 

nastąpić na zasadach i okolicznościach wyjaśnionych w odpowiedzi na Pytanie 2. 

 

PYTANIE 7: 

Czy Zamawiający rozważa zmianę treści § 13 ust. 4 wzoru Umowy w ten sposób, że usunięty 

zostanie wymóg, aby zmiana wynagrodzenia wywołana wymienionymi w tym punkcie 

przypadkami następowała dopiero w przypadku gdy spowoduje ona zmianę kosztów 

wykonywania zamówienia o więcej niż 10 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 

1 Umowy? 

 

W ocenie Wykonawcy powyższe postanowienie jest nieracjonalne, gdyż zmusza Wykonawców 

do podwyższenia cen ofertowych o 10% na wypadek zmiany okoliczności stanowiących 

czynniki cenotwórcze, gdyż Wykonawcy nie będą mogli ubiegać się o podwyżkę do czasu, aż 

te czynniki wzrosną o co najmniej 10%? Skoro bowiem waloryzacja miałaby nastąpić dopiero 

z chwilą, gdy wzrost kosztów przekroczy 10%, to wykonawcy już w ocenie ofertowej zmuszeni 

będą uwzględnić wzrost kosztów do wysokości 10% - Zamawiający zaś będzie ponosił koszty z 

tym związane nawet jeśli czynniki kostnotwórcze nie ulegną zmianie w danym okresie 

realizacji Umowy.  

 

Wreszcie, nawet jeśli postanowienie o braku zmiany wynagrodzenia, jeśli koszty wykonywania 

zamówienia wzrosną o nie więcej niż 10 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 

Umowy, miałoby zostać utrzymane, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy ten wymóg 10% 

będzie stosowany oddzielnie dla każdego czynnika kosztotwórczego, czy też łącznie (a więc 

dla przykładu, jeśli opłaty za zagospodarowanie wzrosną o 9% a płaca minimalna także o 



str. 7 
 

9%, wskutek czego całkowite koszty realizacji zamówienia wzrosną o 18%, to czy wykonawcy 

będą mogli liczyć o podniesienie o wynagrodzenia o 8%, czy też, Zamawiający takiej 

podwyżki odmówi, ponieważ żaden z indywidualnych czynników nie wzrósł powyżej 10%? 

 

Dalej, wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co będzie stanowiło punkt odniesienia dla oceny, czy 

dany czynnik/okoliczność spowodowały wzrost ceny z § 11 ust. 1 Umowy o co najmniej 10%? 

Czy istotny będzie wzrost tego czynnika względem stanu z dnia złożenia oferty, z dnia 

zawarcia Umowy, czy też, z innej daty, jeśli tak, to jakiej?  

 

Odpowiedź: 
 Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 13 ust. 4 wzoru Umowy. W przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w  § 13 ust. 4 wzoru Umowy 

Wykonawcy i Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo domagania się zmiany Umowy. 

Nałożony wymóg, aby zmiana wynagrodzenia wywołana przypadkami, o których mowa w  § 

13 ust. 4 wzoru Umowy, następowała dopiero w przypadku gdy spowodują one zmianę 

kosztów wykonywania zamówienia ogółem o więcej niż 10 % kwoty wynagrodzenia, o której 

mowa w § 11 ust. 1 wzoru Umowy, podyktowana jest potrzebą uniknięcia nieustannego 

dokonywania zmian Umowy, w sytuacji, jak słusznie zauważył Wykonawca, dynamicznych 

zmian zachodzących na rynku gospodarowania odpadami oraz dynamicznych zmian 

ustawodawstwa. Wymieniony wymóg 10% wzrostu kosztów odnosić się może do każdego 

przypadku z osobna, o którym mowa w § 13 ust. 4 wzoru Umowy, jak również do wszystkich 

przypadków łącznie.  

Dla przypomnienia - sposób obliczenia przez Wykonawcę ceny usługi określa pkt 11 SIWZ, a 

zasady wynagradzania Wykonawcy określa § 11 wzoru Umowy, z których wynika, że za 

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za każdy 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, wg 

ceny brutto oferty Wykonawcy wymienionej w Formularzu Oferty. Cena oferty musi 

uwzględniać podatek VAT, podatek akcyzowy, wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

realizacji usługi, o której mowa w pkt 2 SIWZ oraz zysk i wszystkie wymagania określone 

w niniejszej SIWZ (zwane dalej kosztami ogółem).  

Stosowany będzie następujący mechanizm zmiany wynagrodzenia: przykładowo, aktualna 

kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 wzoru Umowy, czyli cena za 1 Mg 

odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych (odpowiadająca kwocie kosztów 

ogółem) wynosi 100 zł, w trakcie realizacji Umowy, nastąpiła zmiana cen zagospodarowania 

odpadów w okolicznych instalacjach komunalnych w wysokości od 20% do 30% (przesłanka 

do zmiany Umowy § 13 ust. 4 pkt. 3 wzoru Umowy). Mając na uwadze, że zniesiony został 

obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi w regionach, Wykonawca przekazywał 

będzie odpady do dowolnie wybranej przez siebie instalacji komunalnej. Przyjmując, że 

Wykonawca (mając swobodę w wyborze instalacji) wykazał się optymalnym (racjonalnym) 

wyborem instalacji i sposobem zagospodarowywania odpadów, a i tak odnotował z tego 

powodu wzrost kosztów ogółem realizacji przedmiotu Zamówienia. Wykonawca wykazał, że 

z powodu zmian cen zagospodarowania odpadów, kwota kosztów ogółem realizacji 

przedmiotu Zamówienia wzrosła ze 100 zł do 112 zł, czyli o 12% aktualnej kwoty 

wynagrodzenia. W takim przypadku nastąpi zmiana kwoty wynagrodzenia ze 100 zł na 112 

zł, bowiem przekroczony został 10% próg wzrostu kosztów ogółem realizacji przedmiotu 

Zamówienia. 

Inny przykład: w trakcie realizacji Umowy, wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę 

(przesłanka § 13 ust. 4 pkt. 6 wzoru Umowy), co spowodowało wzrost kosztów ogółem o 1% 

aktualnej (obowiązującej w dacie zdarzenia) kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 

1 wzoru Umowy, to w takim przypadku nie nastąpi zmiana wynagrodzenia. Dalej, nastąpiła 
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zmiana cen zagospodarowania odpadów w instalacjach komunalnych (przesłanka § 13 ust. 4 

pkt. 3 wzoru Umowy), która spowodowała wzrost kosztów ogółem o 6% aktualnej kwoty 

wynagrodzenia, to w takim przypadku również nie nastąpi jeszcze zmiana wynagrodzenia. 

Dalej, nastąpiła zmiana minimalnej częstotliwości odbioru odpadów z terenu nieruchomości 

(przesłanka § 13 ust. 4 pkt. 4 wzoru Umowy), która spowodowała wzrost kosztów ogółem o 

5% aktualnej kwoty wynagrodzenia, to w takim przypadku nastąpi zwiększenie kwoty 

wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 wzoru Umowy o 1+6+5=12%, od miesiąca 

następującego po miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie 10% progu wzrostu kosztów. 

Kolejny przykład: w trakcie realizacji Umowy, nastąpiło wyłączenie z odbioru odpadów 

nieruchomości „rekreacyjnych” (przesłanka § 13 ust. 4 pkt. 5 wzoru Umowy), co 

spowodowało zmniejszenie kosztów ogółem o 11% aktualnej kwoty wynagrodzenia, to w 

takim przypadku nastąpi zmniejszenie kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 

wzoru Umowy o 11%, od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło 

przekroczenie 10% progu zmniejszenia kosztów. 

 

PYTANIE 8: 

Dalej wnosimy o wyjaśnienie zagadnienia sposobu rozliczeń z wykonawcą, w szczególności 

poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wnioski: 

 

1) Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku opisanym w pkt 8.2.4. SORPZ wybór czy 

daną nieruchomość wyposażyć w worek lub pojemnik należy wyłącznie do wykonawcy. 

 

2) Podobnie, prosimy o wyjaśnienie, jakie budynki Zamawiający uznaje za wielolokalowe 

w rozumieniu pkt 8.2.2. oraz 9.9. SORPZ? Przykładowo, czy za nieruchomości 

wielolokalowe należy uznać wyłącznie takie budynki, dla których zadeklarowano nie 

mniej niż 8 gospodarstw domowych, czyli zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin– uczestników Związku 

Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych”, tj. uchwały nr X/37/2020 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 27 lutego 2020 roku? 

 

Czy nieruchomości inne niż „wielolokalowe”, tj. zawierające mniej niż 7 lokali należy 

traktować jak nieruchomości jednorodzinne? 

 

Czy „lokalem” w rozumieniu powołanych zapisów SORPZ jest każda nieruchomość lokalowa 

– niezależnie od tego czy jest to nieruchomość zamieszkała czy niezamieszkała? 

 

Odpowiedź: 
Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia nieruchomości w urządzenia do 

zbierania odpadów komunalnych określa pkt 8 SORPZ. Wyposażania miejsc gromadzenia 

odpadów oraz wyznaczania miejsc odbioru odpadów dokonuje Wykonawca w porozumieniu 

z właścicielami nieruchomości (pkt 8.2.6 SOPRZ). W przypadku opisanym w pkt 8.2.4. 

SORPZ wybór czy daną nieruchomość wyposażyć w worek, czy w pojemnik należy do 

Wykonawcy. 

W rozumieniu pkt 8.2.1 SOPZ (dotyczącego wyposażania w pojemniki nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi) – za budynek wielolokalowy 

uznaje się budynek niespełniający definicji budynku jednorodzinnego – w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (trzy lokale to już budynek 

wielolokalowy). Lokalem jest każda nieruchomość lokalowa – niezależnie od tego czy jest to 

nieruchomość zamieszkała czy niezamieszkała. 
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W rozumieniu pkt 9.9 SOPZ (dotyczącego minimalnej częstotliwość odbioru odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości) – za budynek wielolokalowy uznaje się budynek 

niespełniający definicji budynku jednorodzinnego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 - Prawo budowlane. Z tego rodzaju budynków odbiór odpadów winien się 

odbywać z częstotliwością wyższą, a z budynków wielolokalowych niespełniających tych 

kryteriów wg częstotliwości jak dla nieruchomości w zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z 

art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) dopuszcza się zróżnicowanie 

częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych 

odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość 

odbierania niesegregowanych (zmieszanych - w omawianym przypadku resztkowych) 

odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być 

rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie 

z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

PYTANIE 9: 

Wnosimy o wyraźne wyjaśnienie jakim kryterium należy się posługiwać, aby ocenić i 

jednoznacznie rozstrzygnąć czy dana nieruchomość jest nieruchomością, na której 

zamieszkują mieszkańcy czy też nieruchomością, na której nie zamieszkują mieszkańcy. 

 

Okoliczność ta jest bowiem kluczowa dla ustalenia sposobu realizacji Zamówienia na tych 

nieruchomościach, a brak stosownych jednoznacznych definicji znacząco utrudni wykładnię 

obowiązków wynikających umowy. 

 

Odpowiedź: 
Kryterium oceny czy dana nieruchomość jest nieruchomością, na której zamieszkują 

mieszkańcy czy też nieruchomością, na której nie zamieszkują mieszkańcy są powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w praktyce: 

- dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy składa się deklaracje opłaty DO-1, 

- dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe składa się deklaracje opłaty DO-3, 

nieruchomości tego typu kwalifikuje się jako nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy. 

Zasadniczo należy przyjąć, że nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz 

inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są 

wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania w związku z 

wypoczynkiem. Dlatego też są zaliczane do kategorii nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. Istotnym jest nie przeznaczenie nieruchomości (np. w planie 

zagospodarowania przestrzennego, czy też w innych danych ewidencyjnych), lecz faktyczny 

sposób ich wykorzystywania. Jeżeli dana nieruchomość wykorzystywana jest na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe wówczas zaliczyć ją należy do nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DO-3). Natomiast, jeżeli nieruchomość ta jest 

wykorzystywana w celu zamieszkiwania – wówczas zaliczyć ją należy pod kategorię 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DO-1). Istotny bowiem dla 

omawianego przypadku jest stan faktycznego wykorzystywania nieruchomości. 

Wykazy nieruchomości stanowiące załączniki 3.1 - 3.10 do SIWZ zawierają w kolumnie 

„rodzaj nieruchomości” stosowną informacje o rodzaju nieruchomości („zamieszkała” – jest 

to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy albo „rekreacyjna”, kwalifikowana jako 

niezamieszkała – jest to nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).  
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Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy informacje o zaistniałych zmianach 

dotyczących nieruchomości w formie raportu na zasadach określonych w pkt 8.6 SORPZ. 

Wymagania dotyczące wyposażenia określonych nieruchomości w urządzenia do zbierania 

odpadów komunalnych Zamawiający określił w pkt 8. SORPZ, a wymagania minimalnej 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w pkt 9.9 SORPZ. 

 

PYTANIE 10: 

Wykonawca wnosi także o precyzyjne wskazanie, do której z kategorii należy zaliczyć 

nieruchomości letniskowe, zamieszkiwane sezonowo lub okresowo – zwłaszcza w kontekście 

ustalenia częstotliwości odbioru odpadów z tych nieruchomości oraz o ich odrębne 

zdefiniowanie 

 

Odpowiedź: 
Wyjaśnienie omawianej kwestii zawiera odpowiedź na Pytanie 9. 

 

PYTANIE 11: 

Wnosimy o potwierdzenie, że wymagania i wytyczne dotyczące urządzeń do zbierania 

odpadów, o których mowa w pkt 1.18. SORPZ pozostają w ocenie Zamawiającego zgodne 

z § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku 

Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych, tj. uchwały nr X/37/2020 Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca z dnia 27 lutego 2020 roku, wobec czego pozostają wyłącznym 

kryterium prawidłowego wykonania Zamówienia przez wykonawcę przez cały okres realizacji 

Zamówienia. 

 

Odpowiedź: 
Pkt 1.18. SORPZ definiuje - co należy rozumieć pod pojęciem urządzeń do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wymagania jakie winny spełniać urządzenia 

do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa, w szczególności pkt 8.2.5 

SORPZ, który wskazuje, że winny one spełniać wymagania § 3 Regulaminu, o którym mowa 

w pkt 1.1 SORPZ oraz pkt 8.2.6 SORPZ, który stanowi, że minimalna pojemność 

pojemników i worków winna spełniać wymagania § 4 Regulaminu, a sposób usytuowania 

pojemników i worków na nieruchomości - wymagania § 5 Regulaminu. W omawianym 

przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w tym wynagrodzenia na 

zasadach określonych w § 13 wzoru Umowy. 

 

PYTANIE 12: 

Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, że zmiana § 3 i 4 Regulaminu polegająca na 

zwiększeniu wymaganej ilości, objętości lub charakterystyki (jakości) pojemników lub worków 

na odpady będzie stanowiła podstawę do automatycznego podwyższenia wynagrodzenia 

wykonawcy w toku realizacji umowy zgodnie z § 13 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy – 

proporcjonalnie do wzrostu kosztów wykonania tych obowiązków. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź na przedmiotowe pytanie - zawiera odpowiedź na Pytanie 11. 

 

PYTANIE 13: 

Co oznacza „ocechowanie” pojemników, o którym mowa w pkt 8.2.7 SORPZ oraz w jaki 

dokładnie sposób należy „przypisać” pojemniki do nieruchomości? Przykładowo, czy 

Zamawiający uzna za wystarczające umieszczenie na pojemnikach napisów z adresem 

nieruchomości, do której obsługi służy pojemnik (np. w formie naklejek)? 
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Odpowiedź: 
„Ocechowanie” pojemnika – oznacza oznakowanie pojemnika poprzez umieszczenie 

na nim informacji pozwalającej uzyskać wiedzę – do obsługi, jakiej nieruchomości dany 

pojemnik służy. Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie sposobu 

oznakowania, pozostawiając wybór sposobu oznakowania Wykonawcy. Wymaga jedynie by 

był to sposób umożliwiający identyfikację pojemnika z nieruchomością. Zamawiający uzna 

za wystarczające umieszczenie na pojemnikach napisów z adresem nieruchomości, do której 

obsługi służy pojemnik (np. w formie naklejek). 

 

PYTANIE 14: 

Co Zamawiający rozumie przez „występowanie wielości podmiotów na tej samej 

nieruchomości” i czym wówczas ma się różnić „ocechowanie” pojemników? Jeśli 

Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji wskazanie nazw lub firm właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający powierzy wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 
„Wielość podmiotów na tej samej nieruchomości” w rozumieniu pkt 8.2.7 SORPZ 

wystąpi wówczas gdy na jednej nieruchomości (w jednym miejscu) zorganizowane zostanie 

miejsce gromadzenia lub miejsce odbioru odpadów dla więcej niż jednej nieruchomości. 

„Ocechowanie” pojemnika odbywa się w sposób wyjaśniony w odpowiedzi na Pytanie 13. W 

zakresie „Ocechowania” pojemników Zamawiający nie powierzy Wykonawcy przetwarzania 

danych osobowych. 

 

PYTANIE 15: 

W punkcie 8.1 SORPZ dopuszcza się używanie pojemników będących własnością właściciela 

nieruchomości. Prosimy o potwierdzenie, że wykorzystanie takich pojemników zwalnia 

wykonawcę od dostarczenia pojemnika (pojemników) na odpady na teren danej 

nieruchomości. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której używane będą pojemniki 

właściciela, które nie spełniają wymagań określonych w SIWZ? 

 

Odpowiedź: 
W punkcie 8.1 SORPZ dopuszcza się używanie pojemników będących własnością 

właściciela nieruchomości. W myśl pkt 8.2.7 SORPZ wyposażania miejsc gromadzenia 

odpadów dokonuje Wykonawca w porozumieniu z właścicielami nieruchomości. Używanie 

pojemników będących własnością właściciela nieruchomości wymaga spełnienia takich 

samych wymagań jakie są stawiane pojemnikom będącym własnością Wykonawcy i tylko 

takie pojemniki (spełniające wymagania SIWZ) będące własnością właściciela nieruchomości 

Wykonawca może przyjąć w używanie. 

 

PYTANIE 16: 

Wykonawca wnosi o złagodzenie wymaganej postanowieniem 8.3. SORPZ formy 

porozumienia z właścicielami nieruchomości oraz akceptacji Zamawiającego przynajmniej do 

tzw. formy dokumentowej, obejmującej także korespondencję e-mail (lub choćby złagodzenie 

tej formy dla zgody Zamawiającego). Wykonawca wnosi o wyraźne potwierdzenie, że zamiast 

formy pisemnej takich porozumień wystarczy forma dokumentowa. 

 

Ze względu na wagę i charakter ustaleń dotyczących „zastępczych” zasad wyposażania 

nieruchomości w pojemniki odpady wnosimy również, aby zostały określone precyzyjne 
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warunki udzielenia zgody (odmowy udzielenia zgody) przez Zamawiającego i nadanie mocy 

wstecznej zgodzie Zamawiającego albo o rezygnację z tego wymogu w ogóle. W braku zgody 

Zamawiającego, której przesłanek dotychczas nie określono, wykonawca niesprawiedliwie 

narażony będzie bowiem na ryzyko naliczenia kar umownych. 

 

Wykonawca wnosi w tym miejscu także o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

umieszczanie pojemników na odpady dodatkowych frakcji także poza tzw. altanami 

śmietnikowymi. Prosimy także o odpowiednią zmianę pkt 8.3. SORPZ, aby usunąć 

wątpliwości, że sytuacja taka nie będzie wymagać każdorazowej zgody Zamawiającego. 

  

Powyższe pytania i wnioski są tym bardziej uzasadnione, że z uwagi na zmianę systemu 

selektywnego gromadzenia odpadów i związaną z tym konieczność dostawienia dodatkowych 

pojemników na odpady w MGO, które były projektowane przed wejściem w życie tych 

przepisów, w bardzo wielu przypadkach nie będzie fizycznej możliwości dostawienia 

kolejnych pojemników, a każdorazowe uzyskiwanie pisemnych oświadczeń właścicieli 

nieruchomości w tym zakresie oraz występowanie do Zamawiającego wydaje się 

nieproporcjonalnym, nadmiernym obciążeniem zarówno dla wykonawcy, jak i 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 
Wymagania dotyczące wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania 

odpadów komunalnych określa pkt 8 SORPZ. W pkt 8.2 SORPZ określono szczegółowe 

wymagania szeregu standardowych zasad realizacji przedmiotu zamówienia dotyczących 

wyposażania miejsc gromadzenia odpadów, wyznaczania miejsc odbioru odpadów, 

minimalnych pojemności pojemników, ich usytuowania, wymagań technicznych i innych. 

Natomiast uregulowania zawarte w pkt 8.3 SOPZ dają Wykonawcy możliwość odstąpienia od 

standardowych zasad (określonych w pkt 8.2 SORPZ) i zastosowania innych rozwiązań. 

Wyłącznie do takich sytuacji niestandardowych (wyjątkowych, w których to Wykonawca 

chciałby wprowadzić inne nieprzewidziane w SIWZ rozwiązania) wymagane jest pisemne 

porozumienie z właścicielem nieruchomości i akceptacja Zamawiającego – dopuszczalna jest 

także forma elektroniczna (e-mail). W przypadku działań standardowych, o których mowa w 

pkt 8.2 SORPZ nie jest wymagana zgoda Zamawiającego. 

 

PYTANIE 17: 

Odnosząc się do treści pkt 8.8. SORPZ wykonawca wnosi o wyjaśnienie przesłanek, które 

skutkować będą obowiązkiem naprawy lub wymiany pojemnika. W szczególności 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie strony odpowiedzialnej za koszty naprawy pojemników z 

racji braku doszczegółowienia powyższej kwestii w treści pkt 8.8. SORPZ, jak również 

wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rozważa uzupełnienie tego zapisu po słowach 

„powzięciu informacji o jego niesprawności” o słowa „oraz potwierdzeniu przez wykonawcę 

braku dalszej możliwości wykorzystywania pojemnika zgodnie z warunkami Zamówienia i 

że pojemnik ten stanowi własność wykonawcy”– lub równoznaczne. Zapis taki nie wpłynie 

na obowiązki wynikające z pkt 8.2.5. SORPZ natomiast pozwoli uniknąć nadużyć 

związanych z kosztowną wymianą pojemników. 

 

Zdaniem Wykonawcy, z uwagi na potencjalne ryzyko uszkodzenia pojemników z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie użytkowników pojemników w MGO (np. uszkodzenie w razie 

nieprawidłowego użytkowania, wsypanie gorącego lub rozżarzonego popiołu), a także na 

wypadek kradzieży lub uszkodzenia/zniszczenia przez osoby trzecie, Zamawiający winien 
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rozważyć wprowadzenie limitu wymiany pojemników. Powyższe pozwoliłoby na oszacowanie 

ryzyka ekonomicznego wiążącego się z takim zobowiązaniem.  

 

Czy zdaniem Zamawiającego, w sytuacji notorycznego uszkadzania lub też kradzieży 

pojemników, Wykonawca będzie zobowiązany do ich ciągłej wymiany? Względnie, czy 

Zamawiający rozważa wprowadzenie limitów wymian w przypadku sytuacji, w których nie 

jest możliwe jednoznaczne określenie podmiotu odpowiedzialnego za zniszczenie lub kradzież 

pojemnika? 

 

Odpowiedź: 
 Zgodnie z pkt 8.1 SORPZ - na czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest wyposażyć  miejsca  gromadzenia odpadów zlokalizowane na objętych 

systemem zbiórki Zamawiającego nieruchomościach w pojemniki i worki do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych oraz zapewnić utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 

technicznym, niezależnie od tego czy są jego własnością, czy też własnością właściciela 

nieruchomości. Zatem, w przypadku wykorzystywania pojemników właściciela 

nieruchomości omawiane kwestie technicznej obsługi pojemników Wykonawca winien 

uregulować z właścicielem nieruchomości w momencie przyjęcia jego pojemników w 

używanie. W przypadku naprawy lub wymiany pojemnika uszkodzonego z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie użytkowników pojemników Wykonawca winien dochodzić zwrotu 

poniesionych kosztów od użytkowników. Używanie pojemników będących własnością 

właściciela nieruchomości wymaga spełnienia takich samych wymagań jakie są stawiane 

pojemnikom będącym własnością Wykonawcy (także winny być ocechowane) i tylko takie 

pojemniki (spełniające wymagania SIWZ) będące własnością właściciela nieruchomości 

Wykonawca może przyjąć w używanie. 

 

PYTANIE 18: 

Prosimy o wyjaśnienie lub potwierdzenie, że w sytuacji opisanej w pkt 10.14 SORPZ 

wykonawca nie będzie zobowiązany do bezwzględnego odbioru odpadów z danego MOO – w 

szczególności wówczas, gdyby mogłoby to narazić na niebezpieczeństwo pracowników 

wykonawcy lub spowodować uszkodzenia pojazdów lub sprzętu służącego realizacji 

Zamówienia. W przeciwnym wypadku wnosimy o zapewnienie, że Zamawiający zwolni 

wykonawcę z odpowiedzialności za następstwa podjęcia próby odbioru odpadów w sytuacji 

przewidzianej w pkt 10.14 SORPZ oraz naprawi wyrządzone tym krzywdy lub szkody np. 

uszkodzenie ogrodzenia, studzienek, ujęć wody itp. 

 

W przypadku, gdyby Zamawiający przewidywał rozwiązanie powyższej kwestii poprzez 

skorzystanie z możliwości opisanej w pkt 10.15 SORPZ, prosimy o wyraźne wskazanie formy, 

jaką miałoby przyjąć przedmiotowe pisemne uzgodnienie oraz terminu, w którym powinno 

zostać zawarte, przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii odpowiedzialności Wykonawcy w 

okresie do momentu zawarcia stosownego uzgodnienia.  

 

Odpowiedź: 
Co do zasady odpady winny być odbierane przez Wykonawcę z zachowaniem 

przepisów obowiązującego prawa - najlepiej bezpośrednio z terenu nieruchomości. 

Wymagania określone w pkt 10.14 SORPZ zobowiązują Wykonawcę do realizacji usługi 

odbioru odpadów w przypadkach szczególnych („w szczególności, w przypadku złych 

warunków atmosferycznych, w przypadku braku odpowiednich dróg dojazdowych, czy też z 

powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp.”). Wymagania te należy 

rozumieć w ten sposób, że wystąpienie wymienionych przesłanek nie może powodować 
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zaprzestania wykonywania usługi, np. do czasu wyremontowania drogi, albo ustąpienia zimy.   

Do przypadków wymienionych wyżej zastosowanie mają uregulowania określone w pkt 

10.15 SOPZ dające Wykonawcy możliwość zastosowania określonych rozwiązań zastępczych 

realizacji usługi odbioru odpadów, a mianowicie: „dopuszcza  organizowanie zbiorczych 

miejsc gromadzenia odpadów oraz realizację odbioru odpadów według indywidualnych 

harmonogramów”. Co do formy, jaką miałoby przyjąć „uzgodnienie oraz terminu, w którym 

powinno zostać zawarte” określone rozwiązanie zastępcze – Zamawiający nie określa 

szczególnych wymagań w tym zakresie, pozostawiając wybór Wykonawcy. Wymaga jedynie 

by była to forma pisemna. Wyboru ewentualnych rozwiązań zastępczych (w celu spełnienia 

wymagań pkt 10.14 SORPZ) dokonuje Wykonawca z zachowaniem określonych w SIWZ 

wymagań. 

 

PYTANIE 19: 

Wnosimy o wyjaśnienie pkt 13.4 SORPZ przewidującego możliwość jednostronnej zmiany 

częstotliwości odbioru odpadów przez Zamawiającego poprzez oświadczenie czy 

Zamawiający zamierza zmniejszyć czy też zwiększyć tę częstotliwość w przyszłości oraz o 

dookreślenie przesłanek podjęcia takiej decyzji przez Zamawiającego. W przeciwnym 

wypadku żaden wykonawca nie będzie w stanie „uwzględnić takiej ewentualności” oraz 

zapewnić spełnienie warunku, że „winien posiadać zdolność do realizacji zamówienia w 

formie zmienionej”, które to ryzyko będzie musiało zostać wkalkulowane w cenę ofertową 

przez potencjalnych wykonawców lub nawet skutkować decyzją o rezygnacji z udziału w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

 

Odpowiedź: 
Wyjaśnienie omawianej kwestii zawiera odpowiedź na Pytanie 1. 

 

PYTANIE 20: 

Wnosimy o wyjaśnienie § 13. ust. 4 pkt 2 wzoru umowy poprzez potwierdzenie, że każda 

zmiana kosztów realizacji zamówienia wskutek zmiany obowiązujących przepisów prawa, w 

tym prawa miejscowego, będzie okolicznością „istotną” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza, że każda zmiana kosztów realizacji zamówienia, która 

nastąpiła w skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa będzie zmianą istotną. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w tym wynagrodzenia w zakresie 

określonym w uregulowaniach § 13 wzoru Umowy. W § 13 ust. 4 pkt 2 wzoru Umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w związku ze zmianą obowiązujących 

przepisów prawa, w tym prawa miejscowego - przy czym zmiana wynagrodzenia wywołana 

wymienionymi w § 13 ust. 4 przypadkami będzie mogła nastąpić w przypadku gdy 

spowodują one zmianę kosztów ogółem realizacji przedmiotu Zamówienia o więcej niż 10% 

kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 wzoru Umowy i jest dopuszczalna tylko 

w wysokości udokumentowanej zmiany kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wnioskująca o zmianę strona Umowy udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania 

zamówienia. Dobór materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie leży po stronie 

wnioskodawcy. Środkiem dowodowym do udowodnienia wpływu zmian kosztów realizacji 

przedmiotu Zamówienia, o których mowa w § 13. ust. 4 wzoru Umowy, może być każdy 

dokument potwierdzający rzeczywisty, prawdziwy i faktyczny wpływ na zmianę kosztów 

ogółem realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Uzupełniająco – patrz odpowiedź na Pytanie 7. 
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PYTANIE 21: 

Wnosimy o wyjaśnienie § 13. ust. 4 wzoru umowy poprzez wyraźne wskazanie sposobu, lub 

też środka dowodowego, który zdaniem Zamawiającego jest wystarczającym do 

udowodnienia wpływu zmian z § 13. ust. 4 wzorca Umowy na koszty wykonywania 

Zamówienia. Czy wystarczającą będzie dla Zamawiającego kalkulacja miesięcznych kosztów 

w oparciu o zmienione wartości? 

 

Odpowiedź: 
Wyjaśnienie omawianej kwestii zawiera odpowiedź na Pytanie 20. „Kalkulacja 

kosztów w oparciu o zmienione wartości” – może stanowić środek dowodowy do 

udowodnienia wpływu zmian kosztów realizacji przedmiotu Zamówienia, pod warunkiem, że 

zawierała ona będzie środki dowodowe dające się zweryfikować, potwierdzające rzeczywisty, 

prawdziwy i faktyczny wpływ, określonych zdarzeń, na zmianę kosztów ogółem realizacji 

przedmiotu Zamówienia. W omawianym zagadnieniu, kluczowym aspektem, który należy 

brać pod uwagę, jest to, żeby przedstawione środki dowodowe dawały możliwość ich 

weryfikacji, np. poprzez potwierdzenie stosownymi zapisami księgowymi określonych 

zdarzeń, prowadzonymi w sposób przejrzysty w układzie zadaniowym, czyli rejestrującymi 

koszty prowadzonej działalności według realizowanych celów (umów), gdzie jednym z takich 

celów będzie konkretna umowa. 

 

PYTANIE 22: 

Czy Zamawiający zezwala na ograniczenie się Wykonawcy w dokumencie JEDZ do 

wypełnienia punktu w sekcji IV tego dokumentu dotyczącego spełnienia wszystkich kryteriów 

kwalifikacji (α), bez konieczności wypełniania wszystkich sekcji tj. A,B, C i D sekcji IV? 

 

Odpowiedź: 
 Zamawiający nie zezwala na zaproponowane ograniczenie. Zamawiający wymaga 

wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji JEDZ dotyczących kryteriów kwalifikacji 

wskazanych we wstępnie przygotowanym przez Zamawiającego dokumencie ESPD 

(w zakresie kryteriów kwalifikacji: A – Kompetencje, C – Zdolność techniczna i zawodowa). 

 

PYTANIE 23: 

Wnosimy o wyjaśnienie postanowienia z punktu 11.1 Szczegółowego opisu realizacji 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ: 

 

Wykonawca wnosi o podanie dokładnych kodów odpadów, jakie miałyby być odbierane w 

PSZOK od mieszkańców, a także, o określenie limitów odbieranych odpadów dla każdego z 

takich kodów, i wskazuje, że jest to konieczne aby wykonawcy mieli możność zweryfikowania 

zgodności posiadanych przez siebie decyzji legalizujących odbiór odpadów. 

 

Podanie przez Zamawiającego kodów odpadów jest zdaniem Wykonawcy niezbędne do oceny 

możliwości prowadzenia PSZOK - np. SORPZ wskazuje na metale, a rtęć to też metal, 

chemikalia. Wykonawca wnosi w szczególności o określenie ilości odpadów niebezpiecznych 

(np. jakie odpady i ilości - deklaracje mogą się zmieniać). Ograniczenia w ocenie wykonawcy 

powinny zostać wprowadzone w szczególności przy kodach niebezpiecznych, gdzie brak 

ograniczeń; w budowlanych np. eternit etc.). 

 

Wykonawca wnosi także o wyjaśnienie, czy w przypadku, gdy w toku realizacji umowy 

wprowadzone zostaną nowe regulacje administracyjne precyzujące lub określające 

dodatkowe wymogi dla PSZOK, to czy Zamawiający będzie partycypował w kosztach 
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modernizacji PSZOK w celu spełnienia takich wymogów, czy też, możliwe będzie częściowe 

odstąpienie od umowy (w zakresie dotyczącym prowadzenia PSZOK), tak aby wykonawca nie 

musiał ponosić nieadekwatnych do poziomu przychodu z prowadzenia PSZOK kosztów 

modernizacji prowadzonego przez siebie punktu. Wykonawca wnosi w szczególności o 

wskazanie, czy wymóg 11.1.1. SORPZ (PSZOK winien spełniać wszystkie wymagania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa) dotyczy wymogów obowiązujących w dacie 

udzielania zamówienia, czy także takich, jakie mogą zostać wprowadzone w przyszłości. 

 

Wykonawca wnosi także o wyjaśnienie pkt 11.1.2. SORPZ „Wykonawca opracuje w 

uzgodnieniu z Zamawiającym „Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych ”, określający sposób organizacji, miejsce, czas i zasady przyjmowania 

odpadów komunalnych oraz zakres świadczonych usług – poprzez sprecyzowanie całości 

oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie – w szczególności – czy Zamawiający oczekuje 

realizacji w PSZOK jakiś dodatkowych usług, innych niż wyraźnie wyspecyfikowane w 

SORPZ („…zakres świadczonych usług…”). 

 

Odpowiedź: 
Rodzaje odpadów, jakie winny być odbierane przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (dalej PSZOK) określa ustawa z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w 

art. 3 ust. 1 pkt. 6, który stanowi, że przez PSZOK należy przyjmować co najmniej 

następujące odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, także odpady niebezpieczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 

inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady 

tekstyliów i odzieży, z tym, że obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r. 

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 

z późn. zm.) odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i 

rodzaju odpadów. Minister właściwy do spraw klimatu określił, w drodze rozporządzenia, 

katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów 

niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wykonawca winien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

z zakresu zasad klasyfikacji odpadów. Limity przyjmowanych od mieszkańców odpadów w 

PSZOK określono w pkt. 11.1.7 SORPZ. Szacowane ilości odpadów dla PSZOK w oparciu o 

średnioroczną ilość przyjętych odpadów w tym punkcie (z lat 2017-2019) zawiera pkt 4 

załącznika nr 3 do SIWZ. Pełna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Związku Gmin Wierzyca  za poszczególne lata (od roku 2013) dostępna jest pod adresem: 

http://www.zgwierzyca.pl/analizy. 

Według pkt 11.1.1 SORPZ - PSZOK winien spełniać wszystkie wymagania obowiązujących 

przepisów prawa obowiązujących w dacie udzielania zamówienia oraz te, jakie mogą zostać 

wprowadzone w przyszłości. W przypadku, gdy w toku realizacji Umowy wprowadzone 

zostaną nowe regulacje prawne określające dodatkowe wymogi dla PSZOK, to w takim 

przypadku będą miały zastosowanie uregulowania, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 2 wzoru 

Umowy, gdzie Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w związku ze zmianą 

obowiązujących przepisów prawa. Według pkt 11.1.2. SORPZ - Wykonawca opracuje w 

uzgodnieniu z Zamawiającym „Regulamin PSZOK”, określający sposób organizacji, miejsce, 

http://www.zgwierzyca.pl/analizy
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czas i zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz zakres świadczonych usług, 

uwzględniając wymagania określone w pkt 11 SORPZ. 

 

PYTANIE 24: 

Wnosimy o wyjaśnienie postanowienia z punktu 11.2 Szczegółowego opisu realizacji 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ: 

 

Przede wszystkim, Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie, od kogo wykonawca tej części 

zamówienia będzie odbierał odpady - czy mieszkańców, czy zebrane już w PSZOK (a więc 

odbierane odpady byłyby odpadami Gminy w świetle prawa)? 

 

Wykonawca wnosi też o doprecyzowanie, iż PSZOK prowadzi Gmina,  ze swoim numerem 

BDO, a wykonawca tylko odbiera już tylko zebrane przez gminę odpady na podstawie  KPO i 

nr BDO wystawianego przez pracownika gminy.  

 

Jeżeli wymogiem Zamawiającego jest, aby to pracownik wykonawcy odbierał odpady w 

PSZOK, to w ocenie wykonawcy SORPZ winien uwzględniać zapis, iż PSZOK prowadzi 

gmina a wykonawca tylko odbiera odpady od mieszkańców i przekazuje zebrane odpady od 

mieszkańców z numerem BDO Gminy odbierającemu z PSZOK (tzn. jest upoważniony do 

wykorzystania BDO Gminy). 

 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że za zgodność PSZOK z wymogami obowiązujących 

przepisów prawa odpowiedzialny będzie Zamawiający jako prowadzący PSZOK. 

 

Wykonawca wnosi o podanie dokładnych kodów odpadów, jakie miałyby być odbierane w 

PSZOK od mieszkańców, a także, o określenie limitów odbieranych odpadów dla każdego z 

takich kodów, i wskazuje, że jest to konieczne aby wykonawcy mieli możność zweryfikowania 

zgodności posiadanych przez siebie decyzji legalizujących odbiór odpadów. 

 

Podanie przez Zamawiającego kodów odpadów jest zdaniem Wykonawcy niezbędne do oceny 

możliwości prowadzenia PSZOK - np. SORPZ wskazuje na metale, a rtęć to też metal, 

chemikalia. Wykonawca wnosi w szczególności o określenie ilości odpadów niebezpiecznych 

(np. jakie odpady i ilości - deklaracje mogą się zmieniać). Ograniczenia w ocenie wykonawcy 

powinny zostać wprowadzone w szczególności przy kodach niebezpiecznych, gdzie brak 

ograniczeń; w budowlanych np. eternit etc.). 

 

Wykonawca uprzejmie wskazuje, iż w ramach nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach (dalej również: „Ustawa o odpadach”), która weszła w życie z dniem 06 

września 2019 roku, doszło do znacznej zmiany obowiązków podmiotów zajmujących się m.in. 

magazynowaniem lub składowaniem odpadów palnych. Zmianie uległy także wymogi 

związane z posiadaniem wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania z możliwością 

dostępności do tego systemu w czasie rzeczywistym. 

 

Ponadto, w życie weszło także Rozporządzenie, które precyzuje bardzo kosztowne wymagania 

techniczne systemu wizyjnego i inne obowiązki podmiotu składującego odpady – zasady te 

mają zastosowanie także do wszystkich podmiotów – innych niż gminy – prowadzących punkty 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

Powyższe oznacza, iż wyłącznie w przypadku, gdy dany PSZOK prowadzi gmina, to 

zastosowanie znaleźć mogą zliberalizowane wymogi co do infrastruktury PSZOK, zaś w 
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przypadku, gdy gmina nie prowadzi PSZOK samodzielnie, to konieczne będzie spełnienie 

takich infrastrukturalnych wymogów. Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1 pkt 11 Ustawy o 

odpadach, z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów zwalnia się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami Natomiast 

uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK dla podmiotu winnego niż gmina 

wymaga w szczególności spełnienia niżej wymienionych zasad. 

 

Zbieranie, odpadów zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 Ustawy o odpadach, polega na 

gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne 

sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i 

niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach. Ma to o tyle istotne znaczenie, że 

w świetle przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów wymaga 

uzyskania zezwolenia. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na 

zbieranie odpadów, jeżeli prowadzony jest samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną 

gminą lub gminami. Dla innych podmiotów prowadzących PSZOK konieczne jest uzyskanie 

zezwolenia na zbieranie odpadów w trybie art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach. 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach wniosek posiadacza odpadów o zezwolenie na 

zbierania odpadów zawiera:  

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;  

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;  

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;  

4) wskazanie:  

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,  

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy 

wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz 

które mogą być magazynowane w okresie roku,  

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w 

instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, 

wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca 

magazynowania odpadów,  

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów;  

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;  

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych 

instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;  

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania 

odpadów;  

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem;  

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 

9a) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;  

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  
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Zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach, do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów 

dołącza się także operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej 

instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z 

komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez: 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 

ze zm.) - w przypadku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek 

województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, albo osobę, o której mowa w art. 

4 ust. 2a tej ustawy (tj. posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w 

Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w 

specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego) - w przypadku gdy organem właściwym 

jest starosta.  

 

Na mocy art. 42 ust. 3c ustawy o odpadach do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie 

odpadów dołącza się także decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o 

której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), jeśli dla wybranego obszaru nie został 

opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

Ponadto, w świetle przepisów ustawy o odpadach zbieranie odpadów komunalnych, 

wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, odbywa się wyłącznie na 

nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo 

dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Stosownie do art. 41b ust. 2 

ustawy o odpadach ustanowienie użytkowania nieruchomości na której będą zbierane lub 

przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również 

przez użytkownika. Tymczasem ani w SIWZ ani w Umowie nie przewidziano udzielenia Spółce 

przez Zamawiającego któregokolwiek z w/wym. tytułów prawnych do nieruchomości, na 

której zlokalizowany jest PSZOK. 

 

Zgodnie zaś z art. 41b ust. 3 umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub 

przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się 

masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej 

nieruchomości. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dołączyć należy 

również dokument potwierdzający dysponowanie tytułem prawnym do nieruchomości 

odpowiadający wymaganiom ustawowym co do formy.  

 

Organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze 

względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.  

 

Ponadto, przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów dokonywana jest kontrola 

instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w 

których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie 

spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska (art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach). Z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli w tym zakresie występuje właściwy organ, przekazując kopię 

niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji. Po przeprowadzeniu kontroli 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie 

spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. W przypadku 

postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego 
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spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ odmawia 

wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów.  

 

Przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów dokonywana jest także kontrola instalacji, 

obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być 

prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań 

określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności 

z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym 

przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego). Państwowej Straży Pożarnej.  

 

Kontrola ta jest dokonywana niezależnie od operatu przeciwpożarowego, na wniosek organu 

prowadzącego postępowanie w przedmiocie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów. Po 

przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski). Państwowej Straży Pożarnej 

wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 41a ust. 4a ustawy o odpadach, w przypadku postanowienia 

komendanta powiatowego (miejskiego). Państwowej Straży Pożarnej negatywnie 

opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w 

operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4c, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.  

 

Wreszcie, podczas organizacji PSZOK uwzględnić należy także wymagania wynikające z 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), np. w 

zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - w przypadku wprowadzania ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do 

kanalizacji będących we władaniu innych podmiotów, czy też odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych do pobliskiego rowu lub ich rozsączanie do gruntu oraz wykonania urządzeń 

wodnych przez które te wody do rowu lub gruntu są odprowadzane.  

 

Prowadzenie PSZOK przez podmiot inny niż gmina wymaga także zgodnie z art. 25 ust. 6a 

ustawy o odpadach prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub 

składowania odpadów, zapewniającego przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób 

przebywających w tym miejscu oraz przechowywanie zapisu przez miesiąc i udostępnianie 

organom kontrolnym.  

 

Z uwagi na powyższe, zdaniem wykonawcy konieczne jest rozważenie przez Zamawiającego, 

czy zamierza powierzyć prowadzenie PSZOK wykonawcom zamówienia, gdyż w takim 

przypadku konieczne będzie wypełnienie licznych dodatkowych wymogów prawa, co wpłynie 

wprost na wysokość cen ofertowych, gdyż koszty te będą musiały zostać uwzględnione przez 

wykonawców. 

 

Odpowiedź: 
 Zamawiający potwierdza, iż jest właścicielem oraz będzie prowadzącym Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu. Zamawiający w tym zakresie 
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posiada wpis w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami – 

numer rejestrowy 000160596. 

W zakresie obowiązków nałożonych na Wykonawcę w części 8 Zamówienia będzie odbiór i 

transport zebranych w PSZOK odpadów oraz ich zagospodarowanie. 

Rodzaje odpadów, jakie winny być odbierane przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (dalej PSZOK) określa ustawa z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w 

art. 3 ust. 1 pkt. 6, który stanowi, że przez PSZOK należy przyjmować co najmniej 

następujące odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, także odpady niebezpieczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 

inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady 

tekstyliów i odzieży, z tym, że obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r. 

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 

z późn. zm.) odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i 

rodzaju odpadów. Minister właściwy do spraw klimatu określił, w drodze rozporządzenia, 

katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów 

niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wykonawca winien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

z zakresu zasad klasyfikacji odpadów.  

Dla ułatwienia, poniżej przedstawiono wyciąg z katalogu odpadów, o którym mowa wyżej, 

który może mieć zastosowanie w omawianym zagadnieniu. 

 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3 15 01 03 Opakowania z drewna 

4 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

5 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

6 15 01 07 Opakowania ze szkła 

7 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

8 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

9 16 01 03 Zużyte opony 

10 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

11 17 01 02 Gruz ceglany 

12 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

13 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

14 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

15 17 02 01 Drewno 

16 17 02 02 Szkło 
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17 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

18 17 03 80 Odpadowa papa 

19 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 20 01 01 Papier i tektura 

21 20 01 02 Szkło 

22 20 01 19* Środki ochrony roślin 

23 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

24 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

25 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

26 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

27 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27 

28 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

29 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

30 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające 

te baterie 

31 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

32 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5) 

33 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

34 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

35 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

36 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

37 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

38 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

39 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

40 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest, w tym eternitu, podlega reżimowi przepisów 

szczególnych w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, z uwagi na to, nie 

będą one występowały jako odpady komunalne przyjmowane w PSZOK. Wytwórcami takich 

odpadów będą zasadniczo uprawnieni przedsiębiorcy świadczący usługi remontowo-

budowlane w ramach, której stają się wytwórcą, a zarazem posiadaczem odpadów 

zawierających azbest obowiązanym do postępowania z nimi zgodnie z wymogami ustawy o 

odpadach i innych przepisów szczególnych. 

Limity przyjmowanych od mieszkańców odpadów w PSZOK określono w pkt. 11.1.7 

SORPZ. Szacowane ilości odpadów dla PSZOK w oparciu o średnioroczną ilość przyjętych 

odpadów z gmin objętych tym punktem (z lat 2017-2019) zawiera pkt 3 załącznika nr 3 do 

SIWZ. Pełna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin 

Wierzyca  za poszczególne lata (od roku 2013) dostępna jest pod adresem: 

http://www.zgwierzyca.pl/analizy. 

http://www.zgwierzyca.pl/analizy


str. 23 
 

Z uwagi, iż Zamawiający jako prowadzący PSZOK, jest zwolniony z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na zbieranie odpadów, nie jest on w tym zakresie ograniczony postanowieniami 

takiego zezwolenia. Jedyne ograniczenie co do ilości gromadzonych odpadów w PSZOK 

wynika wprost z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 

lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają 

spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, 

magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296) 

 

PYTANIE 25: 

Zgodnie z zapisem pkt 8.2.4 SORPZ dot. Wyposażenia nieruchomości „w pojemniki i/lub 

worki  

— w niewymienionych w pkt 8.2.1 — 8.2.3. przypadkach”. Zwracamy się z prośbą o 

wyjaśnienie, jakich przypadków dot. nin. zapis. 

 

Odpowiedź: 
Wymagania dotyczące wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania 

odpadów komunalnych określa pkt 8 SORPZ. Zgodnie z pkt 8.1 SORPZ - na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć  miejsca  gromadzenia 

odpadów zlokalizowane na objętych systemem zbiórki Zamawiającego nieruchomościach w 

pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapewnić utrzymanie 

pojemników w odpowiednim stanie technicznym. Zgodnie z pkt 8.2.1 SORPZ - 

nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi Wykonawca 

zobowiązany będzie wyposażyć w pojemniki na następujące frakcje odpadów: „Papier”, 

„Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” i „Resztkowe”. Zgodnie z pkt 8.2.2 SORPZ - 

nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi Wykonawca 

zobowiązany będzie wyposażyć w pojemniki na następujące frakcje odpadów: „Metale i 

tworzywa sztuczne”, „Bio” i „Resztkowe”, a w worki na frakcje odpadów - „Papier” i 

„Szkło”. Zgodnie z pkt 8.2.3 SORPZ - nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć w worki na następujące frakcje odpadów: 

„Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” i „Resztkowe”. Pkt 8.2.4 SORPZ – 

informuje o tym, że nieruchomości niespełniające kryteriów, o których mowa w pkt 8.2.1, pkt 

8.2.2 i pkt 8.2.3 SORPZ (inaczej, inne nieruchomości niż wymienione w przywołanych pkt) 

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć w pojemniki lub w worki. Wymaganie może 

mieć zastosowanie np. w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w  § 13 ust. 4 pkt 

5 wzoru Umowy, w przypadku włączenia do systemu odbioru odpadów - nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy. 

 

PYTANIE 26: 

Zgodnie z zapisem pkt 9.10 SORPZ „wykonawca jest zobowiązany zwiększyć częstotliwość 

odbioru odpadów” Czy Zamawiający może przekazać informację o ilości takich miejsc w 

poszczególnych sektorach oraz o maksymalnej częstotliwości odbioru odpadów z tych miejsc? 

 

Odpowiedź: 
 Zgodnie z § 5 Regulaminu, o którym mowa w pkt 1.1 SORPZ - pojemniki/worki do 

czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach winny być umieszone 

w miejscu wyodrębnionym umożliwiającym  segregację odpadów (np. wygrodzona pergola) 

dostępnym dla Wykonawcy, od strony drogi dojazdowej samochodów wywożących odpady, 

bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości. Wyodrębnienie 

miejsca do gromadzenia odpadów na nieruchomości jest obowiązkiem właściciela 
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nieruchomości. W przypadku braku wyznaczenia takiego miejsca  pojemniki/worki właściciel 

nieruchomości winien wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pasie drogowym 

przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z Wykonawcą) 

przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady. W przypadku, gdy niemożliwym 

jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej 

nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w 

obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia 

usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości. 

Na przywołanie zasługują również przepisy z zakresu prawa budowlanego, choćby 

rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności 

przepisy rozdziału 4 dotyczące miejsc gromadzenia odpadów stałych.  

Zgodnie z § 22 wymienionego rozporządzenia: 

1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.  

2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą być:  

1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,  

2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu 

nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 

0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, 

zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co 

najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę 

ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,  

3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.  

3. Między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa w ust. 2, a miejscem 

dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, 

umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.  

4. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być 

dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Odnosząc się do wymagań pkt 9.10 SORPZ mają one zastosowanie wyłącznie w przypadku 

braku możliwości usytuowania (w sposób opisany wyżej) wystarczającej ilości pojemników o 

pojemności zapewniającej gromadzenie odpadów komunalnych przez okres pomiędzy 

kolejnymi wywozami. Należy także zauważyć, że SIWZ określa minimalną częstotliwość 

odbioru odpadów, a nie ściśle określoną, nie wprowadza także wymogu ilościowego w 

zakresie wyposażenia w ściśle określone pojemności pojemników do zbierania odpadów 

komunalnych w jakie ma obowiązek wyposażyć Wykonawca. W zakresie tym Zamawiający 

pozostawia Wykonawcy swobodę wyboru. Przy takim rozwiązaniu - Wykonawcy 

dysponujący różnym potencjałem technicznym mają swobodę wyboru sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia dostosowując go do swoich możliwości (np. mniej pojemników z 

większą częstotliwością ich opróżniania lub odwrotnie, zachowując wymagania SIWZ). 

 

PYTANIE 27: 

Zgodnie z zapisem punktu 9.11 SORPZ dot. Harmonogramu dla wymienionych 

nieruchomości, czy dla wskazanych przypadków obowiązuje również indywidualna 

częstotliwość odbiorów? Na czyj wniosek, z kim uzgodniony i przez kogo zaakceptowany 

możliwe jest skorzystanie z określonej w tym punkcie możliwości? 

 

Odpowiedź: 
 Uregulowanie pkt 9.11 SORPZ, dopuszczające w uzasadnionych przypadkach 

realizację odbioru odpadów według harmonogramu indywidualnego, ma zastosowanie, w 
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szczególności w przypadkach, o których mowa w pkt 10.15 SORPZ, w związku z 

wymaganiami, o których mowa w pkt 10.14 SORPZ. Z wnioskiem występuje Wykonawca, 

uzgodnienia dokonuje się z Zamawiającym, akceptuje także Zamawiający. 

Uzupełniająco – patrz odpowiedź na Pytanie 18. 

 

PYTANIE 28: 

Zgodnie z zapisem § 5 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu „Oceny prawidłowości wykonania 

przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający”. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie 

sposobu oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 
Uregulowania § 5 wzoru Umowy wprowadzają szereg uregulowań usprawniających 

praktyczną realizację i monitoring poprawności realizacji Umowy. W § 5 ust. 5 wzoru 

Umowy Zamawiający przekazuje informację, że będzie dokonywał oceny prawidłowości 

wykonania przedmiotu Umowy. W omawianym przypadku będą miały zastosowanie, oprócz 

uregulowań zawartych we wzorze Umowy, także przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), w 

szczególności art. 9u ust. 1, który stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta (w 

omawianym przypadku, także Zarząd Zamawiającego) sprawuje kontrolę przestrzegania i 

stosowania przepisów ustawy. W stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości wymienioną kontrolę należy prowadzić, co najmniej raz na dwa 

lata. Do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.). Organ właściwy do 

kontroli może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, 

jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Na wniosek organu 

właściwego do kontroli komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym 

pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych. 

 

PYTANIE 29: 

Dot. § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 

podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wskazał 

podwykonawcy w ofercie? 

 

Odpowiedź: 
 Zasady powierzenia wykonania przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany 

albo rezygnacji z Podwykonawcy regulują postanowienia § 7 wzoru Umowy. Powierzenie 

wykonania przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w trakcie realizacji Umowy, jest 

dopuszczalne, pomimo nie wskazania Podwykonawcy w Ofercie. Zamawiający nie zastrzegał 

obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia osobiście przez Wykonawcę. 

 

PYTANIE 30: 

Dot. § 13 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie 

mechanizmu zmiany wynagrodzenia. Jakie dokumenty przedłożone przez Wykonawcę będą 

prawidłowe i wystarczające, aby Zamawiający uznał warunek określony w nin. punkcie za 

spełniony? 

Wskazujemy jednocześnie, iż zdaniem wykonawcy, określone w § 12 ust. 2 projektu umowy 

kary umowne w wysokości 10.000 zł za każde poszczególne zdarzenie są nieadekwatne do 

stypizowanych rodzajów naruszeń obowiązków wykonawcy. Wnosimy o wprowadzenie realnej 

wysokości kar umownych, które spełniać będą wszystkie cele kar, nie powodując jednocześnie 

nieuprawnionego uszczerbku na mieniu wykonawcy. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w tym wynagrodzenia w 

zakresie i na zasadach określonych w uregulowaniach § 13 wzoru Umowy, w sposób 

wyjaśniony w odpowiedzi na Pytanie 2. 

Uzupełniająco – patrz odpowiedź na Pytanie 7. 

Wymienione przez Wykonawcę przypadki uchybień (określone w § 12 ust. 2 wzoru Umowy 

kary umowne w wysokości 10000 zł za zdarzenie) są zdaniem Zamawiającego 

niedopuszczalne, dlatego też wysokość ewentualnych kar winna działać na Wykonawcę 

mobilizująco, by do takich uchybień nie dochodziło.  

Ponadto, uregulowania § 12 ust. 2 wzoru Umowy dają prawo Zamawiającemu do naliczenia 

kary umownej, jednakże nie posiadają przymiotu bezwarunkowego ich stosowania. 

W omawianym zakresie Zamawiający postępuje racjonalnie. 

 

PYTANIE 31: 

W związku z ogłoszonym przetargiem, chciałbym się dowiedzieć czy możemy złożyć ofertę 

przetargową na jedną część przedmiotu zamówienia (wybrany sektor gminy), bądź na kilka 

wybranych ? Prosiłbym o udzielenie informacji w możliwie najkrótszym czasie, gdyż jest to 

zależne od udziału naszego Przedsiębiorstwa w wyżej wymienionym przetargu. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiot Zamówienia został podzielony na 10 części odpowiadających sektorom, o 

których mowa w pkt 2.3 SIWZ, w sposób następujący: 

 część 1 – obejmująca obszar gminy Bobowo, 

  część 2 – obejmująca obszar gminy Kościerzyna, 

 część 3 – obejmująca obszar gminy Miasta Kościerzyna, 

 część 4 – obejmująca obszar gminy Lubichowo, 

 część 5 – obejmująca obszar gminy Nowa Karczma, 

 część 6 – obejmująca obszar gminy Przywidz, 

 część 7 – obejmująca obszar gminy Skórcz, 

 część 8 – obejmująca obszar gminy Miasta Skórcz, 

 część 9 – obejmująca obszar gminy Smętowo Graniczne, 

 część 10 – obejmująca obszar gminy Stara Kiszewa. 

Zgodnie z pkt 2.8 SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na 

dowolnie wybraną liczbę części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. 

 
Zatwierdził: 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu 

Związku Gmin Wierzyca 
 Przewodniczący Zarządu 

 Związku Gmin Wierzyca 
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