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Starogard Gdański, dnia: 09.04.2020 r. 

DA.272.1.2020 
 

 

Wyjaśnienia cd. 
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 32: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ewentualne i) opóźnienia w 

świadczeniu usług objętych przyszłą umową o zamówienie lub ii) w razie konieczności 

zawieszenie świadczenia usług w części lub w całości – spowodowane epidemią koronawirusa 

- co Wykonawca będzie w stanie wykazać Zamawiającemu – nie będzie uznawane przez 

Zamawiającego za przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za który 

Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność, a co za tym idzie nie będzie stanowiło podstaw do 

nakładania na Wykonawcę kar umownych lub formułowania w stosunku do Wykonawcy 

roszczeń odszkodowawczych przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy na zasadach określonych w § 12 wzoru Umowy. Naprawienie 

szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będzie następowało,  

poprzez zapłacenie kary umownej. Przywołane uregulowania dają prawo Zamawiającemu do 

naliczenia kary umownej, jednakże nie posiadają przymiotu bezwarunkowego ich stosowania 

(§ 12 ust. 2 wzoru Umowy). W omawianym zakresie Zamawiający postępować będzie 

racjonalnie. Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy dotyczą 

sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W stanach epidemii, czy też innych 

stanach nadzwyczajnych, przypadki niewykonania lub niecałkowitego wykonania Umowy, 

nie będą uznawane przez Zamawiającego za przypadki niewykonania lub nienależytego 
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wykonania Umowy, o ile Wykonawca będzie w stanie racjonalnie wykazać, iż do 

określonego zdarzenia doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 

PYTANIE 33: 

Wnosimy o dodanie do wzoru umowy o zamówienia podstawy umożliwiającej jej zmianę 

stosownie do rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W obecnej sytuacji odpowiedzialne 

podejście do świadczenia tak krytycznych dla mieszkańców usług, jak odbiór lub odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych, wymaga przewidzenia w umowie o zamówienie 

możliwości odpowiedniego reagowania przez Zamawiającego i przyszłego Wykonawcę w 

zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, np. poprzez dopuszczenie czasowych zmian 

zasad odbioru odpadów. W konsekwencji przewidzenie odpowiedniej, odrębnej podstawy 

zmian umowy jest obecnie niezbędne. 

 

Odpowiedź: 

Co do zasady, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca wykonują swoje obowiązki i 

zadania z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, nawet w stanach nadzwyczajnych, 

jakim niewątpliwie jest stan epidemii. Zatem, w omawianym przypadku będą miały 

zastosowanie uregulowania § 13 wzoru Umowy, gdzie w § 13 ust. 4 pkt 2 wzoru Umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy (w tym wynagrodzenia) w związku ze 

zmianą obowiązujących przepisów prawa, a w § 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. 

 

PYTANIE 34: 

Czy wzrost kosztów jednego z czynników tj: zagospodarowanie, wynagrodzenie ogranicza się 

do jednego roku kalendarzowego lub rozliczeniowego w którym nastąpiła zmiana. 

Przykładowo w roku 2021 nastąpił wzrost kosztów zagospodarowania o 9 % i roku 2022 o 

kolejne 9 % to czy Wykonawca wnioskuje o 18 % wzrostu wynagrodzenia stawki 

odpowiedzialnej za zagospodarowanie czy wnioskuje tylko o 9 % z danego roku? 

 

Odpowiedź: 

Czytaj – odpowiedź na Pytanie 7. 

Uzupełniająco, wzrost kosztów określonego czynnika  (np wzrost kosztów zagospodarowania 

odpadów), nie ogranicza się do jednego roku kalendarzowego, ani też do żadnego innego 

okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła zmiana. 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 w każdym momencie, w którym 

będzie on w stanie wykazać zmianę kosztów ogółem realizacji przedmiotu Zamówienia w 

wysokości przekraczającej 10% próg zmiany tych kosztów względem aktualnej kwoty 

wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 wzoru Umowy (patrz – przykłady w odpowiedzi 

na Pytanie 7). Upraszczając dla ogólnego zrozumienia - nastąpi zmiana wynagrodzenia w 

każdym momencie, w którym np. wzrosną koszty realizacji przedmiotu Zamówienia (odbioru, 

transportu i zagospodarowania 1Mg odpadów) o więcej niż 10% aktualnej kwoty 

wynagrodzenia za 1Mg odpadów. Proces zmiany umowy będzie mógł następować bez 

ograniczeń ilościowych i czasowych, jedynym ograniczeniem będzie przekroczenie 

wymienionego 10% progu. 

  

 

 

 



str. 3 
 

PYTANIE 35: 

Wnosimy o wyjaśnienie kto ponosi odpowiedzialność związaną z osiągnięciem wskaźników 

dopuszczalnego poziomu składowania odpadów biodegradowalnych oraz osiągnięcie 

wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia ? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 3b ust. 1 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.) - gminy są obowiązane 

osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z 

wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne, w wysokości co najmniej:  

1) 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;  

2) 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;  

3) 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;  

4) 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok. 

Zgodnie z art. 3b ust. 2 w/w ustawy - gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co 

najmniej 70% wagowo rocznie. 

Zgodnie z art. 3c ust. 1 w/w ustawy - gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Zamawiający nie przenosi odpowiedzialności osiągnięcia wymienionych wskaźników na 

Wykonawcę. Wymienione wymagania osiągania wskaźników począwszy od roku 2013 

systematycznie rosną. Brak osiągnięcia wymaganego wskaźnika skutkować będzie 

nałożeniem na Zamawiającego dotkliwych kary finansowych. Niewątpliwie niebagatelny 

wpływ na to, czy wskaźniki zostaną osiągnięte, czy też nie, będzie miał sposób realizacji 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy 

ukierunkowanych działań zmierzających do osiągnięcia wymaganych wskaźników. 
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