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ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda 
  

 

 

Dot. postępowań: SOA.271.7.2016, SOA.271.8.2016, SOA.271.9.2016, 
SOA.271.10.2016, SOA.271.11.2016, SOA.271.12.2016 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ 

Na podstawie art. 12a, art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (dalej: Pzp)w odpowiedzi na 
zapytania w przedmiocie wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniach o udzielenie 
zamówień na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  
z terenu Sektora I, II, III, IV, V, VI położonego na terenie Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w 
Ostródzie, transport odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie 
do właściwej instalacji oraz świadczenie innych usług." prowadzonych w 
trybie przetargu nieograniczonego, wyjaśniam, co następuje oraz dokonuje 
następujących modyfikacji: 

Pytanie Nr 1: 

Zamawiający w punkcie 11.1 SIWZ Opis sposoby przygotowania ofert w punkcie 1 
opisuje, iż na ofertę składają się: formularz ofertowy, prawidłowo wypełnione 
załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione 
w SIWZ.  Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 Zamawiający żąda przed udzieleniem zamówienia, którego 
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności , o których mowa w art.25 ust.1 . Proszę o jednoznaczne wskazanie 
jakich dokumentów Zamawiający wymaga do złożenia oferty mając na 
uwadze art. 26 ust. 1 ustawy Pzp a jakich dokumentów będzie żądał od 
wykonawcy najwyżej ocenianego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 



Zgodnie z ust. 1 art. 26 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego 
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

1)spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

2)kryteriów selekcji; 

3)braku podstaw do wykluczenia. 

Wezwanie do złożenia dokumentów jest obligatoryjne, co oznacza, że zamawiający 
nie jest uprawniony do odstąpienia od wezwania wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona do przedłożenia dokumentów podmiotowych w terminie nie 
krótszym niż 10 dni. 

Zgodnie z art. 25a Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu bądź spełnia kryteria selekcji. W postępowaniach, w 
których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, oświadczenie 
własne wykonawca będzie składał w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt 
11.1, w ten sposób, iż: 

8.1. treść: "Na ofertę składają się: formularz ofertowy, prawidłowo wypełnione 
załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ." 
zastępuje się brzmieniem: "Na ofertę składa się formularz ofertowy  z 

uwzględnieniem pkt. 7.1 SIWZ". 

Pytanie nr 2:  

Zamawiający w punkcie 5.3.3 SIWZ dotyczącym spełnienia warunku dotyczący 
zdolności technicznej lub zawodowej wymaga dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia według Załącznika nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie 
wskazuje jednoznacznie ilości osób jaką wykonawca powinien dysponować do 
wykonania zamówienia. Czy wskazanie jednej osoby w Załączniku nr 8 do SIWZ 
będzie potwierdzało według Zamawiającego spełnienia warunku dotyczącego 
zdolności technicznej lub zawodowej. 



Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt 5.3.3 ppkt c) w ten sposób, iż: 

treść: "c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia" zastępuje treścią: 

" c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług: 

− 1 (jedną) osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz 
co najmniej 2 letnie doświadczenie w gospodarce 
odpadami komunalnymi; 

− 3 (trzema) osobami posiadającymi kwalifikacje 
zawodowe w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie 
w tym zakresie." 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu pkt 6.3 ppkt d) w ten sposób, iż treść: 

"d) wykazu osób ( wymagania określone w § 16 Umowy), skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ." 

zastępuje się treścią: 

"d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór 
wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ." 

Pytanie  Nr 3: Zamawiający w punkcie 5.3.1 SIWZ w warunku posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów, 

a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 
odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane przez właściwy organ 
zgodnie z ustawą o odpadach; 
b) wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej, o którym mowa 
w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 



 
We wzorze Umowy -Załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający wymaga w § 3 punkt 5 
także aby Wykonawca posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, wymagany zgodnie z art. 7 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Proszę o jednoznaczne wskazanie jakie kompetencje i uprawnienia będzie wymagał 
Zamawiający od Wykonawcy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej nie określa 
warunku w postaci wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w 
rozumieniu art. 7 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
 
Z uwagi na okoliczność, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest objęty 
odbiorem oczywisty jest, iż Wykonawca powinien posiadać wymagane przepisami 
prawa uprawnienia. 
 
 
Pytanie Nr 4. 
Proszę o udostępnienie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej 
Zamawiającego. Zgodnie z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Oznacza to, że 
początkiem postępowania jest upublicznienie ogłoszenia o tym zamówieniu na 
stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
siedzibie Zamawiającego. Do dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego 
upubliczniono jedynie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia co może 
doprowadzić do nierównego traktowania Wykonawców i naruszenia art.7 ust. 1 
ustawy Pzp zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości”  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający zamieścił ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń swojej siedziby. 
 



Pytanie Nr 5     
 

W OPZ w rozdziale I punkt 2 podpunkt d, Zamawiający wymienia w odpadach 
odbieranych selektywnie „zmieszane odpady opakowaniowe 150106”. 

Selektywne zbieranie odpadów zmieszanych jest niemożliwe z definicji.  

Ponadto Związek Gmin w uchwale nr VIII/37/2016 z dnia 29 czerwca 2016r 
określił szczegółowo jakie rodzaje odpadów będzie odbierał. Odpad 150106 nie 
został tam wymieniony i Zamawiający nie powinien wpisywać go do OPZ.  

Problem gromadzenia przez mieszkańców w gniazdach do selektywnej zbiórki 
odpadów, różnych rodzajów odpadów, nie może być rozwiązany poprzez 
określenie ich jako zmieszanych odpadów opakowaniowych. Należy pamiętać że 
trafiają tam w dużej ilości odpady w postaci części samochodowych, różnych 
zużytych przedmiotów plastikowych, zmieszanych odpadów komunalnych, opon, 
gabarytów, budowlanych i różnych odpadów opakowaniowych. Jest to problem 
powszechny. Tak zmieszanych odpadów nie można klasyfikować jako zmieszane 
odpady opakowaniowe. 

Pytanie: Czy Zamawiający rozważa wykreślenie punktu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający na wstępie wskazuje, iż w aktualnej uchwale Zgromadzenia Związku 
Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w sprawie 
szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                               
i zagospodarowania tych odpadów brak jest wskazania kodów odpadów co do 
zasady, gdyż brak jest upoważnienia ustawowego w tym zakresie.  
Jednocześnie określono, iż w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi będą odbierane od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i nie zamieszkałych: odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości, 
odpady ze szkła, odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i 
opakowań wielomateriałowych, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,                          
z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – w każdej ilości, żużel i popiół 
z palenisk domowych (wygaszony) – w każdej ilości, odpady budowlane i 
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac prowadzonych we własnym 
zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenie w ilości nie większej niż 0,5m3/rok/właściciela nieruchomości.  
 
Tym samym brak jest jakichkolwiek przeszkód, aby Zamawiający w opisie 
Przedmiotu Zamówienia dokonał dla ułatwienia opisania odpadów komunalnych 



objętych odbiorem poprzez kody określone w rozporządzeniu w sprawie katalogu 
odpadów. 
 
Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 (papier, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale), składowanych przez 
mieszkańców łącznie w jednym - ale odrębnym - pojemniku lub worku, bez 
wcześniejszego dodatkowego segregowania ich na poszczególne elementy składowe 
tj. na papier, tworzywa sztuczne, opakowania zawierające metal czy opakowania 
wielomateriałowe będą uznane za zbierane w sposób selektywny - o ile nie będą 
zmieszane z odpadami komunalnymi zmieszanymi.  
 
Taki sposób zbiórki selektywnej wynika wprost z zapisów Regulaminów utrzymania 
czystości i porządku w gminach, przyjętych w gminach - członkach Związku Gmin. 
 
Zgodnie z przedmiotowymi regulaminami kolor żółty przeznaczono dla 
pojemników lub worków do zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 
wielomateriałowych. 
 
Jednocześnie przypominam, iż części samochodowe nie stanowią odpadu 
komunalnego podlegającego odbiorowi, zaś, opony, gabaryty, odpady budowlane 
podlegają innym zasadom odbioru, z ograniczeniem ilości/rodzaju. 
 
Pytanie Nr 6     

W SIWZ punkt 14.2 podpunkt C o kryterium emisji spalin.  

W obszarze terytorialnym Związku Gmin nie ma stref ograniczających ruch 
pojazdów ze względu na normy emisji spalin. Skoro zadanie dotyczy odbioru 
odpadów komunalnych i nie ma w nim mowy o działaniach zapobiegających 
zanieczyszczaniu powietrza, uważam że zapis ten ogranicza możliwość składania 
ofert przez małych przedsiębiorców.  

Pytanie: Czy fakt wykonania zobowiązania samochodem posiadającym normę 
emisji spalin EURO 3 wpłynie na jakość tej usługi?  

 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Pozacenowe kryteria oceny ofert w przetargu na odbiór odpadów mają prowadzić 
do uzyskania przez Związek Gmin mechanizmów kontroli wykonania zamówienia 
oraz uzyskania usługi najbardziej odpowiadającej jego potrzebom. Normy emisji 
spalin EURO IV odnoszą się do aspektów środowiskowych, które mają umożliwić 
Zamawiającemu uzyskanie efektywniejszego i bardziej proekologicznego sposobu 
odbioru opadów. 
 



Pytanie Nr 7   

Monitoring na pojazdach nagrywających ich pracę wiąże się z nagrywaniem 
mieszkańców co stanowi przetwarzanie danych osobowych i podlega ochronie 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku odbioru odpadów 
z obiektów, które nie zezwalają na tworzenie dokumentacji fotograficznej, np. 
zaplecza zakałów produkcyjnych stanowiących tajemnicę handlową, monitorowanie 
śmieciarki będzie przestępstwem.  

Pytanie: Czy Zamawiający zamierza poprosić o zgodę na przetwarzanie danych 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych?  

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Ustawa o ochronie danych osobowych nie reguluje w sposób szczególny kwestii 
przetwarzania danych wizualnych. Przy czym – co podkreśla GIODO 
w odpowiedziach dotyczących tego tematu – nie można a priori przyjmować, 
że korzystanie przez określony podmiot z monitoringu musi wiązać się 
przetwarzaniem danych osobowych w zbiorze danych w rozumieniu art. 7 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Nie w każdej 
sytuacji również wskutek monitoringu dochodzi do pozyskiwania danych 
osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. W każdym 
przypadku konieczne jest dokonanie starannej i zindywidualizowanej oceny, czy 
ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle znajduje zastosowanie. Konieczne 
jest przy tym uwzględnienie wyników analizy zastosowanego systemu monitoringu 
i jego ewentualnego powiązania z innymi systemami wykorzystywanymi przez 
administratora danych.  
 
Jednocześnie wskazuję, iż administratorem danych nie będzie w przypadku 
obowiązku monitoringu - nałożonego w umowie na wykonanie przedmiotu 
zamówienia - Zamawiający, a Wykonawca. To Wykonawca powinien ocenić, czy 
w wyniku stosowanego monitoringu wizyjnego powstaje baza danych i jeżeli tak - 
zastosować wszelkie środki prawne, w tym również wobec swoich pracowników. 
Wykonawca nie powinien również zapomnieć o obowiązku właściwego 
oznakowania pojazdów - informacja o zainstalowanym monitoringu. 
 
Zamawiający wskazuje, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 
wyroku z dnia 9 lipca 2014 r. (sygn. Akt II SA/Wa 2393/13) potwierdził, 
że system monitoringu wizyjnego, pozwalający na identyfikację osób fizycznych, 
jest zbiorem danych osobowych i podlega przepisom ustawy o ochronie danych 
osobowych, a więc również obowiązkowi rejestracji w GIODO.  
 
Przypominamy również o zapisie § 5 ust. 5 projektu umowy, w którym 
postanowiono, iż: "Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji 
pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów 



dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych 
w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje 
się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. W razie 
konieczności, Strony zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych." 
 
Pytanie Nr 8    
 

Czy w przypadkach nieudostępnienia odpadów do odbioru w zabudowie 
jednorodzinnej poprzez np. zamkniętą furtkę, nie wystawienie odpadów w miejsca 
widoczne i umożliwiające ich odbiór i tym samym nie odebranie odpadów, operator 
będzie musiał odebrać odpad w innym terminie czy kolejnym terminie ustalonym 
przez harmonogram? 

Czy w przypadku wykrycia nieprawidłowości w postaci zmieszanych odpadów 
komunalny z odpadami np. części samochodowych klasyfikowanych w grupie 16, 
popiołów, budowlanych, operator ma nieprawidłowo przygotowane odpady 
odebrać, odebrać po usunięciu nieprawidłowości w kolejnym terminie 
wyznaczonym w harmonogramie? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
W przypadku nieudostępnienia odpadów przez właścicieli nieruchomości w 
zabudowie jednorodzinnej zgodnie z obowiązkiem określonym we właściwych 
Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach (Właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany umieścić pojemniki na odpady w miejscu wyodrębnionym, widocznym, a zarazem 
dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejście 
na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru) Wykonawca 
odbiera odpady w następnym terminie odbioru odpadów, zgodnie z 
harmonogramem. Powyższą okoliczność powinien odnotować w dokumentacji 
realizacji umowy i na żądanie Zamawiającego przedstawić stosowną informację o 
przedmiotowym zdarzeniu. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 
nieruchomości w zakresie zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który 
zadeklarował segregowanie odpadów, nie wywiązuje się  z obowiązku w zakresie 
segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady 
komunalne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia zaistnienia 
opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania 
Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez 
właściciela nieruchomości pod rygorem zastosowania kar umownych. Do 



informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację umożliwiająca 
identyfikację nieruchomości oraz zdjęcie fotograficzne zastanej sytuacji. 
 
Jednocześnie przypominam, iż części samochodowe nie stanowią odpadu 
komunalnego podlegającego odbiorowi, zaś, opony, gabaryty, odpady budowlane 
podlegają innym zasadom odbioru, z ograniczeniem ilości/rodzaju. 
 
Pytanie nr 9   

Wzór umowy § 13 punkt 11 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za 
rozpoczęcie pracy nie opróżnionym pojazdem. 

Każdorazowe codzienne opróżnianie pojazdu jest ekonomicznie 
nieuzasadnione i nie ma żadnego wpływu na jakość realizacji zamówienia.  

Pytanie: Czy Zamawiający rozważy wykreślenie zapisu? Proszę o wytłumaczenie 
w jaki sposób codzienne opróżnianie pojazdu wpłynie na realizację? Dlaczego 
naliczana kara jest tak wysoka? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu § 13 ust.11 projektu umowy. Kara 
umowna przewidziana dla naruszenia obowiązku codziennego opróżniania pojazdu 
jest adekwatna do rodzaju naruszenia. 
Obowiązek codziennego opróżniania pojazdów wynika wprost z zapisu § 4 ust.  5) 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) - na koniec każdego dnia 
roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy 
magazynowo-transportowej. 
 
 
Pytanie nr 10     

Wzór umowy § 13 punkt 9 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za wyjazd 
pojazdu za granice sektora. 

Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje żeby pojazdy przeznaczone do realizacji 
zamówienia były wykorzystywane wyłącznie do tego celu?  

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający wskazuje, iż kara umowna należna jest wyłącznie w przypadku 
każdego nieuzasadnionego lub niezgłoszonego do Zamawiającego, wyjazdu 
pojazdu poza granice administracyjne Związku Gmin Regionu Ostródzko-



Iławskiego "Czyste Środowisko", w tym poza granice Sektora  (zakaz nie dotyczy 
dojazdu do RIPOK) w  trakcie realizacji usługi odbioru i transportu odpadów 
dla Zamawiającego.  
 
Tym samym brak jest oczekiwania Zamawiającego, aby pojazd był wykorzystywany 
wyłącznie dla celów realizacji zamówienia publicznego. 
 
Pytanie nr 11  

Wzór umowy § 13 punkt 10 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za 
nieudostępnienie danych. 

Pytanie: Co Zamawiający rozumie poprzez udostępnienie danych? Co w 
przypadku poruszania się pojazdu i utraty zasięgu GPS? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Z treści i kontekstu pytania Wykonawcy wynika, iż zapytanie dotyczy zapisu § 13 
ust. 13 (a nie 10) projektu umowy: kara umowna należna jest "za każdy przypadek 
nieudostępnienia danych o położeniu pojazdów pochodzących z systemu monitoringu oraz danych o 
miejscach załadunku i wyładunku odpadów w okresie realizacji zamówienia - w wysokości 
1.000 zł za każdy przypadek." 
 
Zamawiający wyjaśnia, iż nieudostępnienie danych oznaczać będzie wszelkie 
zawinione przez Wykonawcę sytuacje, w wyniku których uznać należy, iż 
Wykonawca wbrew obowiązkowi monitoringu pojazdów nie realizuje tego 
obowiązku lub realizuje go w sposób nienależyty i w wyniku powyższego nie 
udostępnia danych opisanych w pkt VII OPZ Zamawiającemu w całości lub 
jakiejkolwiek części. Wykonawca powinien zamontować taki system monitoringu, 
który na danym terenie będzie działał prawidłowo (pokrycie łącznością terenu 
całego Sektora). Wybór operatora GPS zapewniającego wymagany poziom usług 
obciąża Wykonawcę. 
 
 
Pytanie nr 12  

Wzór umowy § 13 punkt 8 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za każdy 
dzień opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu. 

W niektórych przypadkach dostarczenie harmonogramu jest bardzo utrudnione 
ze względu na nie obecność w miejscu. 

Pytanie: Co Zamawiający rozumie poprzez „dostarczenie harmonogramu”? Czy 
publikacja na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, gazecie lub pozostawienie 



w miejscu ogólnie dostępnym np. sklep, można uważać za dostarczenie 
harmonogramu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Szczegółowe zasady sporządzenia i doręczenia Harmonogramu opisane są w pkt 
III OPZ.  I tak: 
 
III.  
7.Wykonawca będzie informował mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz 
o wszelkich zmianach w tym zakresie, poprzez dystrybucję wśród właścicieli nieruchomości 
przygotowanego przez siebie, w formie papierowej, Harmonogramu, po jednym egzemplarzu dla 
każdego właściciela bądź zarządzającego nieruchomością zamieszkałą i niezamieszkałą oraz 
mieszaną. 
8.Wykonawca na własny koszt doręczy właścicielom nieruchomości pierwszy zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram w formie papierowej, najpóźniej do dnia 30 grudnia 2016r. 
9.W tym samym terminie Wykonawca będzie zobowiązany umieścić Harmonogram na własnej 
stronie internetowej i eksponować go przez cały okres, na jaki został przygotowany. Zamawiający 
również umieści Harmonogram na własnej stronie internetowej. 
10. Doręczenia, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej, mogą polegać na własnej dystrybucji 
Wykonawcy lub przesłaniu Harmonogramu za pomocą listu zwykłego poprzez wybranego przez 
siebie operatora pocztowego. 
 
Tym samym, zamieszczenie Harmonogramu na własnej stronie internetowej 
Wykonawcy jest dodatkowym obowiązkiem, obok doręczenia Harmonogramu i 
jego zmian mieszkańcom danego Sektora. Harmonogram powinien trafić do rąk 
każdego właściciela nieruchomości na trenie Sektora. 
 
Pytanie nr 13  

Wzór umowy § 7 punkt 16 mówi o obowiązku informowania Zamawiającego o 
zawieraniu umów na odbiór odpadów.  

Podpisywanie umów z innymi podmiotami w zakresie innym niż odbiór 
odpadów komunalnych jest indywidualną sprawą każdego operatora. 
Zamawiający nie ma prawa pytać o takie dane i tym bardziej nie ma prawa karać 
za ic nieudostępnienie. Umowy takie zawierają dane osobowe i podlegają 
ochronie, często stanowią również tajemnicę handlową i ujawnienie jej jest 
przestępstwem. 

Pytanie: Czy Zamawiający rozważy odstąpienie od zapisu? Proszę o 
sprecyzowanie jakiego rodzaju odpadów dotyczy zapis. 

 



Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie dokona zmian zapisu § 7 ust. 16 projektu umowy. Zapis dotyczy 
odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
 
Pytanie nr 14  

Wzór umowy § 8 punkt 4 mówi akceptowaniu Raportu w terminie 7 dni. 

Pytanie: Co w przypadku gdy Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do 
Raportu? Jak wydłuży się czas wystawienia FV? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych 
raportów zawierających informacje o ilości odebranych i zebranych odpadów 
komunalnych, z podziałem na frakcje jak w pkt I. 2 OPZ, ich pochodzeniu, 
sposobach zagospodarowania tych odpadów oraz instalacji, do których przekazał 
odpady. Wykonawca sporządza Raport w formie pisemnej uzgodnionej z 
Zamawiającym w terminie do 7 dni od zakończenia każdego miesiąca, którego 
dotyczy. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Raportu akceptuje go lub 
zgłasza uwagi do Raportu. Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest 
podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Tym samym, okres po 
upływie którego Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury wydłuża się 
do dnia zaakceptowania Raportu przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje Raport bez zbędnej zwłoki, o ile będzie on spełniał warunki określone 
w umowie. 
 
Pytanie nr 15  

Wzór umowy § 8 punkt 2 mówi o konieczności raportowania między innymi 
sposobu zagospodarowania odpadów. 

Wykonawca wykonuje usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych, 
przekazuje je do zagospodarowania.  

Pytanie: Dlaczego należy raportować sposób zagospodarowania, który leży po 
stronie innego podmiotu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 

Wykonawca w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych zobowiązany 
jest do:  



1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: 
RIPOK) położonej na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie – Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o. z siedzibą 
w Rudnie (14-100 Ostróda, Rudno 17), 

2) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do 
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach. 

W związku z powyższym Wykonawca ma prawo przekazać odpady selektywnie 
zebrane do innej instalacji a niżeli RIPOK. Mając na uwadze fakt, że Zamawiający 
jest zobowiązany składać corocznie sprawozdanie o osiąganych poziomach 
odzysku i recyklingu powyższe dane są niezbędne.  
 
Pytanie nr 16  

Wzór umowy § 11 mówi konieczności dążenia do osiągnięcia poziomu odzysku 
i recyklingu. 

Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „dążenie”? Jeżeli 
Wykonawca jest podmiotem odbierający i transportującym odpady, 
jednocześnie jest zobowiązany do odbierania odpadów w każdej ilości to w jaki 
sposób ma mieć wpływ na osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dążenia do osiągnięcia na obszarze Sektora  
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 
komunalnych obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645). 
Zadając pytanie Wykonawca zdaje się sugerować,  przerzucanie na wykonawców 
obowiązku osiągnięcia określonej ilości odpadów komunalnych zbieranych w 
sposób selektywny.  
Tymczasem obowiązek taki w żaden sposób na wykonawcach nie ciąży i nie został 
nałożony w umowie.  Zamawiający jednak nie prowadzi działalności w zakresie 
odbioru odpadów samodzielnie - w tym celu wybiera wykonawców (również w 
ramach niniejszego postępowania). Nie dziwi zatem, iż 
obowiązek publicznoprawny Zamawiającego znajduje pewne przełożenie na 



obowiązki umowne wykonawców. Przełożenie to jednak odnosi się jedynie do tej 
części odpadów, za której odbiór odpowiada dany wykonawca.  
 
Pytanie nr 17  

Wzór umowy § 13 punkt 4 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za 
dostarczenie odpadów komunalnych zmieszanych z popiołem. 

W praktyce, w niektórych przypadkach, Wykonawca nie ma możliwości 
wykrycia nieprawidłowo przekazywanych odpadów przez mieszkańca. Często 
zdarza się tak, iż mieszkańcy wrzucają popiół do środka pojemników i nie ma 
fizycznej możliwości wykrycia go. 

Pytanie: Dlaczego Wykonawca, będący jedynie zbierającym i transportującym 
odpad, ma być karany za nieprawidłowości związane z gromadzeniem odpadów 
przez mieszkańców? Czy wykrywanie takich nieprawidłowości nie leży w 
kompetencjach Związku Gmin?  

 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów umowy § 13 punkt 4  w ten 
sposób, iż treść: „za każdy przypadek dostarczenia odpadów komunalnych zmieszanych z 
popiołem przez Wykonawcę podczas realizacji usługi gdy właściciel nieruchomości 
zadeklarował segregowanie odpadów oraz posiadał odpowiednio oznakowane pojemniki - w 
wysokości 10 000 zł.”, 

 zastępuje treścią: „za każdy przypadek odbioru tym samym transportem odpadów 
komunalnych zmieszanych z wydzieloną frakcją popiołu przez Wykonawcę podczas realizacji 
usługi gdy właściciel nieruchomości zadeklarował segregowanie odpadów oraz posiadał 
odpowiednio oznakowane pojemniki - w wysokości 10 000 zł”. 
 
Pytanie nr 18  

Wzór umowy § 13 punkt 20 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za nie 
udzielenie informacji o podpisanych umowach na odbiór lub zagospodarowanie 
odpadów. 

Podpisywanie umów z innymi podmiotami w zakresie innym niż odbiór 
odpadów komunalnych jest indywidualną sprawą każdego operatora. 
Zamawiający nie ma prawa pytać o takie dane i tym bardziej nie ma prawa karać 
za ic nieudostępnienie. Umowy takie zawierają dane osobowe i podlegają 
ochronie, często stanowią również tajemnicę handlową i ujawnienie jej jest 
przestępstwem. 



Pytanie: Czy Zamawiający rozważy odstąpienie od zapisu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie rezygnuje z zapisu § 13 ust. 20. Obowiązek przedstawienia 
szczegółowego wykazu realizowanych umów na odbiór i transport odpadów lub na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów, innych niż Umowa ma zagwarantować 
Zamawiającemu prawidłowość realizacji Umowy, zwłaszcza w aspekcie kontroli 
ilości i rodzaju odpadów przekazywanych do właściwej instalacji. 
 
Pytanie Nr 19 

Wzór umowy § 13 punkt 18 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za nie 
wykonanie warunków umowy 

Zapis jest ogólny. O ile we wcześniejszych punktach Zamawiający odnosi się 
konkretnie do poszczególnych nieprawidłowości to punkt 18 nie określa za co 
może zostać zastosowany. Do wysokości kary nie można się odnieść gdyż nie 
wynika z niego jakich zaniedbań dotyczy. Ponadto Zamawiający ma prawo 
ukarać Wykonawcę dwukrotnie, np. za niedostarczenie harmonogramu w 
terminie z mocy punktu 8 i za tę same zaniedbanie z mocy punktu 18. 

Pytanie: Proszę o sprecyzowanie punktu o wykaz zaniedbań podlegających 
ukaraniu. 

Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektu umowy poprzez 
wykreślenie punktu 18 w § 13 projektu umowy o treści: " 18) za opóźnienie w 
wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy  w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 2 niniejszej Umowy brutto, za każdy dzień 
opóźnienia, chyba, że dany przypadek naruszenia obowiązków został opisany odrębnie poniżej 
lub w Ustawie,"  oraz zmianę numeracji kolejnych pkt z 19-21 na 18-20. 
 
Pytanie Nr 20 

Wzór umowy § 13 punkt 15 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za 
nieudostępnienie do kontroli. 

Polskie prawo określa instytucje i zakres ich kontroli. 

Pytanie: W jakim zakresie będą przeprowadzane kontrole pojazdów? Czy 
pracownicy wykonujący kontrolę np. czystości pojazdów posiadają kwalifikacji i 
uprawnienia?  



 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Dla umów zawartych na gruncie Prawa zamówień publicznych zastosowanie będzie 
miała podstawowa zasada kontraktowa prawa cywilnego – wyrażona w art. 353(1) 
kc - zasada swobody umów. Zgodnie z nią strony mogą ułożyć stosunek prawny 
(treść umowy) wedle swego uznania, o ile nie sprzeciwia się to naturze tego 
stosunku, przepisom prawa albo zasadom współżycia społecznego. Prawo kontroli 
Zamawiającego służy kontroli prawidłowości realizacji usługi na odbiór odpadów. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasada równości stron 
stosunku cywilnoprawnego doznaje znacznego ograniczenia i, o ile działania 
Zamawiającego nie będą naruszać postanowień przepisów Pzp., to nawet 
restrykcyjne sformułowanie postanowień umownych, obciążenie wykonawcy 
wysokimi karami umownymi, czy też nałożenie na wykonawców szeregu 
obowiązków nie może doznawać ograniczeń. 
 
Pytanie Nr 21 

Wzór umowy § 13 punkt 6 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za każdy 
przypadek nie odebrania odpadów zgodnie z harmonogramem. 

Pytania: Czy dopuszczalne jest niedotrzymanie terminu lub jego przesunięcie 
wynikłe z przyczyn losowych tj. awaria pojazdu, kolizja drogowa,? Czy w 
przypadku braku przejezdności drogi, np. poprzez warunki atmosferyczne, 
również będą naliczane kary? W jaki sposób Zamawiający chce stanowić o 
winie lub jej braku?  

Uważamy że wysokość kary nie jest adekwatna do przewinienia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zgodnie z zapisem pkt III. 5 OPZ: "Wszelkie zmiany Harmonogramu wymagają 
zachowania formy pisemnej oraz uprzedniej zgody Zamawiającego. Wymóg ten nie dotyczy 
jednorazowych zmian wynikających z nadzwyczajnych sytuacji (np. 
nieprzejezdne drogi, wyjątkowo niepomyślne warunki atmosferyczne). 
Zmiana Harmonogramu nie będzie stanowić zmiany zapisów Umowy i OPZ."   
 
Zgodnie z § 13 pkt 6) projektu umowy kara umowna należna jest za: " każdy 
przypadek nieodebrania odpadów zgodnie z Harmonogramem z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy." . Wina rozpatrywana będzie na gruncie przepisów Kodeksu 
cywilnego. 
 
Pytanie Nr 22 



Wzór umowy § 13 punkt 3 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za odebranie 
odpadów w większej ilości niż deklarowane. 

Uważamy że wysokość kary powinna być adekwatna do przewinienia, dlatego 
kwota 10 000 zł jest absurdalna. Odebranie 0,5 m3 odpadów generuje stratę dla 
Związku Gmin wysokości około 50 zł.  

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiającemu przyznane zostało uprawnienie do ukształtowania postanowień 
umownych. Zamawiający może, o ile nie wykracza poza unormowanie art. 3531 k.c., 
dowolnie sformułować postanowienia w zakresie kar umownych, zależnie od 
sytuacji faktycznej i swoich potrzeb. Kary umowne dla Zamawiającego nie pełnią 
roli ściśle odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie ważniejszą, dla 
Zamawiającego, rolą jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinująca Wykonawcę do 
prawidłowego wykonania zamówienia (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 
dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 843/09). Ustanowienie przez 
Zamawiającego możliwości naliczania wysokich kar umownych nie ogranicza prawa 
wykonawcy do zwrócenia się do sądu powszechnego o dokonanie oceny czy 
naliczona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Z tych przyczyn Zamawiający 
nie dokona zmian zapisu § 13 pkt 3 projektu umowy. 
Pytanie Nr 23 

Wzór umowy § 13 punkt 2 mówi o nałożeniu na Wykonawcę kary za 
przekazanie odpadów pochodzących z innego terenu a przekazanych w ramach 
realizacji umowy. 

Pytanie: W jaki sposób Zamawiający będzie ustalał pochodzenie odpadów?  

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych przekazanych w ramach umowy na odbiór i transport 
odpadów do instalacji. Wynagrodzenie zależne jest od ilości przekazanych 
odpadów. W związku z powyższym Zamawiającemu musi przysługiwać prawo 
kontroli ilości i rodzaju przekazywanych odpadów. Powyższemu prawu służą 
instrumenty kontrolne ustalone w umowie, jak np. raportowanie o innych 
umowach zawartych przez Wykonawcę, kontrola pojazdów.  
 
Pytanie Nr 24 

W OPZ IX3.1)C Zamawiający określa warunek codziennego opróżniania 
śmieciarek i parkowania wyłącznie na terenie bazy transportowej. 



Codzienne opróżnianie nawet nie wielkiej ilości odpadów wiąże się z ponoszeniem 
dodatkowych kosztów i stratą czasu, jest ekonomicznie nieuzasadnione. Stosowanie 
takiej procedur jest niegospodarnością. 

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób taka praktyka wpłynie na jakość wykonywanej 
usługi? 

Nakaz parkowania wyłącznie na terenie bazy transportowej nie ma wpływu na 
jakość wykonanej usługi. W przypadkach awarii może być niemożliwe parkowanie 
w bazie jak również czasami jej opróżnienie. Ponadto Zamawiający nie jest 
właścicielem pojazdów i nie ma prawa określać gdzie mają być parkowane. 

Pytanie: Czy Zamawiający rozważa wykreślenie punktu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Obowiązek codziennego opróżniania pojazdów wynika wprost z zapisu § 4 ust.  5) 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) - na koniec każdego dnia 
roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy 
magazynowo-transportowej. 
 
 
Pytanie Nr 25 
 
W załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w punkcie VII 
Monitoring pojazdów, Zamawiający w punkcie 4 żąda aby system monitoringu 
został uruchomiony w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy. W związku z 
tym, że wyposażenie każdego samochodu w system monitoringu (rejestrator 
mobilny, umożliwiający podłączenie 3 kamer i wyposażony w moduły GPS, WiFi 
oraz GSM) wiąże się z kosztowną inwestycją i przeprowadzeniem przetargu na 
zakup systemu monitoringu prosimy o przesunięcie terminu na uruchomienie 
systemu monitoringu pojazdów o min. 6 miesięcy. Uprzejmie proszę o udzielenie 
odpowiedzi na ww. pytanie oraz ewentualną zmianę SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 
Prawa zamówień publicznych.  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pkt VII ppkt  4 OPZ w ten sposób, 
iż treść: "System monitoringu powinien zostać uruchomiony w ciągu 1 miesiąca od dnia 
podpisania Umowy." zastępuje treścią: "System monitoringu powinien zostać uruchomiony 
w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy." 
 
 



Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje 
następującej zmiany Specyfikacji Istotny Warunków Zamówienia: 
 
Dokonuje się modyfikacji zapisu pkt 14.2 pkt B o treści: 

B.  Kryterium „Doświadczenie wykonawcy” w latach: 

a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Doświadczenie wykonawcy”:  

do 1 roku doświadczenia w świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych 
- 10 punktów; 
powyżej 1 roku do 2 lat - 12 punktów; 
powyżej 2 lat do 3 lat - 14 punktów; 
powyżej 3 lat do 4 lat - 16 punktów; 
powyżej 4 lat do 5 lat - 18 punktów; 
więcej niż 5 lat - 20 punktów. 

 
nadając mu treść: 
 
"B. Kryterium „Zwiększona częstotliwość odbioru- odpady wielkogabarytowe”  

a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); 
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Zwiększona częstotliwość odbioru- odpady 

wielkogabarytowe”:  
0 punktów - odbiór odpadów wielkogabarytowych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 
r., z częstotliwością przewidzianą w każdorazowej uchwale Zgromadzenia Związku Gmin w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (aktualna Uchwała 
nr VII/30/2016 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 23 marca 2016 r. zmieniona 
uchwałami nr VIII/37/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą z dnia 19 września 2016 
r. nr IX/40/2016). 
10 punktów - odbiór odpadów wielkogabarytowych, w okresie od 01.01.2017 r. do 
31.12.2019 r., o 50 % częściej niż częstotliwość przewidziana w każdorazowej uchwale 
Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów (aktualna Uchwała nr VII/30/2016 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 23 
marca 2016 r. zmieniona uchwałami nr VIII/37/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą z 
dnia 19 września 2016 r. nr IX/40/2016)." 
20 punktów - odbiór odpadów wielkogabarytowych, w okresie od 01.01.2017 r. do 
31.12.2019 r., o 100 % częściej niż częstotliwość przewidziana w każdorazowej uchwale 
Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów (aktualna Uchwała nr VII/30/2016 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 23 
marca 2016 r. zmieniona uchwałami nr VIII/37/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą z 
dnia 19 września 2016 r. nr IX/40/2016)." 
 



 
 
W § 13 projektu umowy dodaje się pkt 21 o treści: "w wysokości 20.000 złotych za 
każdy przypadek braku odbiór odpadów wielkogabarytowych, w okresie od 01.01.2017 r. do 
31.12.2019 r. z częstotliwością zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie." 
 
 
Na podstawie art. 12 a Pzp wobec dokonania zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach do dnia 14 grudnia 2016r. godz. 10 i w 
związku z powyższym dokonuje się modyfikacji treści pkt 12.1. i 12.2. SIWZ o 
treści: 
 

12.1. Miejsce i termin składania ofert:  
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Wojska Polskiego 5, 14-
100 Ostróda, Sekretariat  

b) termin składania ofert: do dnia 09.12.2016 r., do godz. 1000. 
12.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Związek Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Wojska Polskiego 5, 14-
100 Ostróda, Sala konferencyjna  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 09.12.2016 r. o godz. 1030.  
 
nadając mu treść: 
 

12.1. Miejsce i termin składania ofert:  
c) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Wojska Polskiego 5, 14-
100 Ostróda, Sekretariat  

d) termin składania ofert: do dnia 14.12.2016 r., do godz. 1000. 
12.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:  

c) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Związek Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Wojska Polskiego 5, 14-
100 Ostróda, Sala konferencyjna  

d) termin otwarcia ofert: w dniu 14.12.2016 r. o godz. 1030.  
 


