
   Ostróda, dnia 20 kwietnia 2020 r. 
 
 

    
 

 
  Do:   Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy postępowań o udzielenie zamówień na: Odbiór i transport odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Sektorów I, II, III, 
IV, V, VI położonych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko” w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2023 r., postępowania nr: 
SOA.271.1.2020/Sektor I, SOA.271.2.2020/Sektor II, SOA.271.3.2020/Sektor III, 
SOA.271.4.2020/Sektor IV, SOA.271.5.2020/Sektor V, SOA.271.6.2020/Sektor VI. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.) wobec pytań zadanych przez wykonawców w 
dniu 15 kwietnia 2020r. udzielamy odpowiedzi co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz dokonujemy modyfikacji treści SIWZ jak poniżej: 
 

Pyt. 1  
W rozdziale III Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 6 istnieje zapis mówiący, że Wykonawca 
będzie odbierał odpady komunalne również poza ustalonym Harmonogramem  
w następujących sytuacjach: w ramach akcji „Sprzątania Świata”, dożynki,  obchody świąt 
miast i gmin członków Związku Gmin. Wyżej wymienione sytuacje mogą wystąpić 
maksymalnie 3 (trzy) razy w roku w danej gminie po uprzednim uzgodnieniu  
z Zamawiającym.  
 
Prosimy o wyjaśnienie, kto zapewnia pojemniki na powyższe imprezy Zamawiający czy 
Wykonawca? 
 

Odpowiedź: Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości lub organizator imprezy. 
 
Pyt. 2 
W §13 projektu umowy pkt 13) jest zapis mówiący, że za rozpoczęcie w dniu roboczym 
realizacji odbioru i transportu odpadów pojazdem nieopróżnionym z odpadów z dnia 
poprzedniego w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek. 

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca powinien postąpić z odpadami odebranymi 
podczas imprez np. dożynek, które zazwyczaj odbywają się w dni wolne od pracy  
i w weekendy, czyli również w dni w których jest zamknięta instalacja. Prosimy również  
o informację, czy jeśli impreza będzie odbywała się w dniu wolnym od pracy to zamawiający 
zagwarantuje przyjęcie odpadów na instalacji? Jeśli nie, wnosimy o umożliwienie odbioru 
odpadów w dniu roboczym, następującym po imprezie. 

Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza w świetle grożących kar umownych za rozpoczęcie  
w dniu roboczym realizacji odbioru i transportu odpadów pojazdem nieopróżnionym  
z odpadów z dnia poprzedniego. 
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Odpowiedź: Dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych powstałych w czasie imprez, o 
których mowa powyżej w pierwszym następnym dniu roboczym. 

Pyt. 3 
W rozdziale III OPZ pkt 1 jest zapis, że Wykonawca na podstawie informacji przekazanych 
przez Zamawiającego oraz zawartych w OPZ, uwzględniając postanowienia Regulaminów 
oraz Uchwały opracuje zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do OPZ projekt 
Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  
i nieruchomości niezamieszkałych i przedłoży go Zamawiającemu, w formie elektronicznej do 
akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 
31.05.2020r.        
* (z zastrzeżeniem, iż  w przypadku zawarcia Umowy w terminie uniemożliwiającym 
realizację zamówienia we wskazanym terminie – zostanie on przesunięty na odpowiedni 
okres).  
 
Wnioskujemy o usunięcie z powyższego zapisu terminu „jednak nie później do dnia 
31.05.2020 r.” Zachowanie terminu do dnia 31.05.2020 r. będzie terminem nierealnym  
z uwagi na krótki okres między podpisaniem umowy a dniem 31.05.2020 r. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pyt. 4 
W rozdziale IV pkt 9 OPZ oraz § 4 pkt 3 i 4 projektu umowy jest zapis mówiący, że 
Wykonawca rozpocznie czynności przygotowawcze, to jest dostarczanie pojemników  
i worków najpóźniej następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy, a zakończy 
wyposażanie posesji oraz aptek nie później niż 31 maja 2020 r*.  
* (z zastrzeżeniem, iż  w przypadku zawarcia Umowy w terminie uniemożliwiającym 
realizację zamówienia we wskazanym terminie – zostanie on przesunięty na odpowiedni 
okres). 
 
Prosimy o usunięcie zapisu, że zakończenie wyposażania w worki i pojemniki nastąpi nie 
później niż do 31 maja 2020 r., a wnioskujemy, aby czynności te zostały zakończone   
w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pyt. 5 
W rozdziale III Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 8 jest zapis mówiący, że Wykonawca na 
własny koszt doręczy właścicielom nieruchomości pierwszy zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram w formie papierowej, najpóźniej do dnia 31 maja 2020 r. 
 
Wnioskujemy o zmianę powyższego zapisu, poprzez usunięcie daty do dnia 31 maja 2020 r.  
i zastąpienie jej terminem do 3 tygodni od dnia zatwierdzenia harmonogramu przez 
Zamawiającego. Prosimy również o dodanie zapisu „* z zastrzeżeniem, iż  w przypadku 
zawarcia Umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym 
terminie – zostanie on przesunięty na odpowiedni okres”.  
 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 



 
Pyt. 6 
W rozdziale III Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 2 jest zapis mówiący, że Zamawiający 
przedstawi Wykonawcy uwagi do projektu Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od 
dnia jego otrzymania, a Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i przedstawić 
Zamawiającemu ostateczny projekt Harmonogramu do akceptacji w formie elektronicznej,  
w terminie 1 dnia od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. 
 
Wnioskujemy o zmianę terminu dla Wykonawcy na przedstawienie ostatecznego projektu 
harmonogramu dla Zamawiającego, z 1 na 2 dni robocze. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pyt. 7 
W rozdziale VII SIWZ pkt 2 Zamawiający żąda wskazania prze Wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 
 
Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, bez podawania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców, gdyż Wykonawca na etapie składnia ofert wie, że będzie korzystał z usług 
podwykonawców, natomiast nie wie konkretnie, jaka firma będzie pełniła rolę 
podwykonawcy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pyt. 8 
W rozdziale I OPZ pkt 2 ppkt 1) jest zapis mówiący, że od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych odpady niesegregowane zmieszane będą odebrane w ilościach 
zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości, lecz nie mniej niż minimalna pojemność 
pojemników lub worków przewidziana dla danego rodzaju nieruchomości w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie obowiązującym na terenie danej gminy. 
 
Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, iż odbiorem od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałej zostają objęte odpady niesegregowane zmieszane w ilościach 
zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości w ilości nie większej niż zadeklarowana 
pojemność pojemników lub worków, przewidziana dla danego rodzaju nieruchomości  
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie obowiązującym danej gminy. 
Stwierdzenie, iż odbiór od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ma dotyczyć odpadów 
niesegregowanych zmieszanych, ale w ilości zadeklarowanych przez właściciela 
nieruchomości, lecz nie mniej niż minimalna pojemność pojemników lub worków nie jest 
jasny i zrozumiały. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian (dot. Rozdziału I pkt2., ppkt 1) 
nieruchomości niezamieszkałe). 
 
Pyt. 9 
W rozdziale i OPZ pkt 6a) jest zapis mówiący, że meble i inne odpady wielkogabarytowe  



obszaru zabudowy jednorodzinnej oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą raz na kwartał.  
 
Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z tym, że umowa podpisana w wyniku rozstrzygnięcia 
niniejszego postępowania przetargowego będzie obowiązywała od połowy roku 2020, 
Wykonawca będzie realizował 2 odbiory tego rodzaju odpadów (mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych) w ustalonym harmonogramie na 2020 rok. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek realizować 2 odbiory 
tego rodzaju odpadów (mebli i innych odpadów wielkogabarytowych) w ustalonym 
harmonogramie na 2020 rok ( pół roku=dwa kwartały). 
 
Pyt. 10 
W rozdziale V OPZ pkt 4 jest zapis mówiący, że dopuszcza się odbieranie odpadów 
gromadzonych selektywnie w ramach jednej jednostki transportowej, jeżeli posiada ona 
certyfikat poświadczający dwukomorowość lub trójkomorowość. Jednocześnie w §6 pkt 4 
projektu umowy jest informacja, że poszczególne frakcje odpadów nie mogą być 
transportowane tym samym pojazdem (każda frakcja musi być transportowana osobno),  
z wyjątkiem sytuacji, gdy pojazd ma dopuszczoną certyfikatem możliwość odbioru odpadów 
w odrębnych komorach. 
 
Wnosimy, aby Zamawiający dopuścił możliwość odbioru odpadów segregowanych również 
pojazdem skrzyniowym, bez zgniotu. W przypadku samochodu skrzyniowego nie ma 
możliwości uzyskania certyfikacji, jednak podczas odbioru odpadów tego typu pojazdem 
poszczególne frakcje odpadów nie podlegają mieszaniu i zgniotowi, są odpowiednio 
składowane i zabezpieczane na czas transportu. Odbiór odpadów segregowanych pojazdem 
skrzyniowym ma szczególne znaczenie w przypadku mocno rozproszonej zabudowy oraz 
terenów kolonijnych. Jako dotychczasowy Wykonawca uważamy, że brak możliwości odbioru 
odpadów segregowanych pojazdem skrzyniowym utrudnia realizację usługi na wielu 
punktach i naraża Zamawiającego na bardzo wysokie koszty związane z oddzielnym 
odbiorem każdej frakcji. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pyt. 11 
 
W rozdziale V OPZ pkt 5 Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz używania pracy zgniotu 
przy odbiorze poszczególnych frakcji odpadów. 
 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli mówiąc „bezwzględny zakaz używania 
pracy zgniotu przy odbiorze poszczególnych frakcji odpadów”, gdyż śmieciarki 
wielokomorowe posiadają zgniot. Czy Zamawiający ma na myśli odbiór odpadów 
segregowanych w workach, w ramach jednej jednostki transportowej, pod warunkiem 
nieużywania zgniotu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu OPZ V.5. nadając mu treść: 
„Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz używania prasy zgniotu w przypadku frakcji 
szkło.”  



 
Pyt. 12 
W rozdziale VII OPZ pkt 1 ppkt 2) jest zapis mówiący, że do rejestratora winny być 
podłączone 3 kamery, które należy umieścić z przodu, boku i przy zsypie w celu kontroli 
prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku pojazdów typu HDS i bramowiec 
dopuszcza się montaż 2 kamer.   
 
Prosimy, aby powyższy zapis dotyczył również samochodu skrzyniowego. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika do SIWZ - OPZ VII.1.2) nadając 
zdaniu drugiemu następującą treść: „W przypadku pojazdów typu HDS, bramowiec i pojazdy 
bez funkcji kompaktującej (skrzyniowiec) - dopuszcza się montaż 2 kamer.”  
 
Pyt. 13 
W rozdziale IX OPZ pkt 2 Zamawiający wskazuje pojazdy, którymi Wykonawca powinien 
dysponować przez cały okres realizacji umowy. 
 
Wnosimy, aby Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do dysponowania również pojazdem 
typu myjka, spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO 4. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pyt. 14  
W § 6 pkt 17 projektu umowy jest zapis, że Wykonawca zobowiązuje się do doraźnego 
udostępniania pojemników (kontenerów, big bagów) na wniosek właściciela nieruchomości 
zamieszkałej do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości nie więcej 
niż 0,5 m ³ na właściciela na rok. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za udostępnienie 
pojemnika na zasadach określonych w umowie z właścicielem nieruchomości. 
 
Wnosimy, aby powyższy zapis uzupełnić o informację, że Wykonawca ma prawo do 
wynagrodzenia za udostępnienie pojemnika lub worka na zasadach określonych w umowie  
z właścicielem nieruchomości. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 6 ust. 17 Umowy, który otrzymuje treść: 
„Wykonawca zobowiązuje się do doraźnego udostępniania pojemników i worków (np. 
kontenerów, big bagów) na wniosek właściciela nieruchomości zamieszkałej do gromadzenia 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości nie więcej niż 0,5 m ³ na właściciela na rok. 
Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za udostępnienie pojemnika lub worka na 
zasadach określonych w umowie z właścicielem nieruchomości.” 
 
Pyt. 15 
 
W § 8 pkt 3 projektu umowy jest zapis, że Wykonawca sporządza Raport w formie pisemnej 
uzgodnionej z Zamawiającym w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia każdego 
miesiąca, którego dotyczy. 
 
Z naszego dotychczasowego doświadczenia wiemy, że termin 3 dni roboczych jest za krótki 
na przygotowanie raportu, wnosimy więc o przedłużenie tego terminu do 7 dni roboczych. 



 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 8 ust. 3 Umowy, który otrzymuje treść:        
„ Wykonawca sporządza Raport w formie pisemnej uzgodnionej z Zamawiającym w terminie 
do 7 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca, którego dotyczy.” 
 
Pyt. 16 
Prosimy o wyjaśnienie, w jakich urządzeniach (worki/pojemniki) Zamawiający przewiduje 
segregację popiołu? 
 
Prosimy o doprecyzowanie, że stanowią one własność właściciela nieruchomości. 
Jednoczenie w celu dokonania właściwej kalkulacji, prosimy o informację, czy popiół ma być 
odbierany tylko z pojemników (jakiej wielkości) czy też worków (jakiej wielkości i w jakim 
kolorze)? 
 
Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do zapisów Regulaminów utrzymania czystości 
i porządku w gminach obowiązującego na terenie każdej z gmin członkowskich. Znajduje się 
tam następujący zapis: „Popiół z palenisk domowych należy gromadzić w niepalnym 
pojemniku oznaczonym napisem „Popiół”.” 
 
Pyt. 17 
W rozdziale IV OPZ pkt 13 w tabeli nr 3 Zamawiający przedstawia charakterystykę worków 
do selektywnej zbiórki odpadów? 
 
Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego pojemności worków na odpady segregowane, tak aby 
worki na papier miały pojemność 120 l, a worki na bioodpady – 60-80l  ze względu na duży 
ciężar tej frakcji odpadów. 
 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

  
 Pyt. 18 
  
 Zamawiający w załączniku nr 3 do Opz -Wykaz miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w 

budynkach wielolokalowych (pojemniki do selektywnej zbiórki zapewni Wykonawca 
wyłoniony w drodze przetargu, pojemniki na odpady resztkowe i popiół -zapewnia właściciel 
nieruchomości/ zarządca/ administrator) wymaga pojemników do selektywnej zbiórki o 
pojemności 1100 l. 

 
 Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 3 Wykaz miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych w budynkach wielolokalowych pojemniki do selektywnej zbiórki pojemniki o 
pojemności 1,5 m3? 

 
 Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki o większej pojemności, w tym o 

pojemności 1,5 m3.  
 
  
 Pyt. 19 
 



 Zamawiający w punkcie IX.SIWZ wymaga od wykonawcy dysponowania co najmniej niżej 
wymienionym sprzętem : 

 
 W tym … „co najmniej ….. pojazdami typu śmieciarka z funkcją kompaktującą spełniającymi 

normę emisji spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną do odbierania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w workach, zaś w przypadku 
certyfikowanych pojazdów dwukomorowych – za 2 pojazdy może być uznany 1 pojazd (4 
pojazdy jednokomorowe i 1 pojazd dwukomorowy, jednak w sumie nie mniej niż 5 
pojazdów) oraz w przypadku certyfikowanych pojazdów trójkomorowych – za 3 pojazdy 
może być uznany 1 pojazd (3 pojazdy jednokomorowe i 1 pojazd trójkomorowy, jednak w 
sumie nie mniej niż 4 pojazdy)”; 

 
 Czy Zamawiający dopuści punkcie IX.SIWZ od wykonawcy dysponowania co najmniej niżej 

wymienionym sprzętem poprzez wykreślenie słów „pojazdami typu śmieciarka z funkcją 
kompaktującą” o brzmieniu jak niżej: 

 
      W tym „co najmniej ….. pojazdami spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO 4 lub 

równoważną do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w 
workach, zaś w przypadku certyfikowanych pojazdów dwukomorowych – za 2 pojazdy może 
być uznany 1 pojazd (4 pojazdy jednokomorowe i 1 pojazd dwukomorowy, jednak w sumie 
nie mniej niż 5 pojazdów) oraz w przypadku certyfikowanych pojazdów trójkomorowych – za 
3 pojazdy może być uznany 1 pojazd (3 pojazdy jednokomorowe i 1 pojazd trójkomorowy, 
jednak w sumie nie mniej niż 4 pojazdy)”. 

 
 Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
 Pyt. 20 
 
 Zamawiający w punkcie IX.SIWZ  dotyczącego warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

w przetargu na Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Sektora VI obejmującym gminy:  Gminę 
Grunwald, Gminę Miłomłyn, Gminę Ostróda” wymaga od wykonawcy dysponowania co 
najmniej niżej wymienionym sprzętem 

 
      - co najmniej 4 pojazdami typu śmieciarka z funkcją kompaktującą spełniającymi normę 

emisji spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych gromadzonych w workach, zaś w przypadku certyfikowanych 
pojazdów dwukomorowych – za 2 pojazdy może być uznany 1 pojazd (2 pojazdy 
jednokomorowe i 1 pojazd dwukomorowy, jednak w sumie nie mniej niż 3 pojazdy) oraz w 
przypadku certyfikowanych pojazdów trójkomorowych – za 3 pojazdy może być uznany 1 
pojazd (1 pojazd jednokomorowy i 1 pojazd trójkomorowy, jednak w sumie nie mniej niż 2 
pojazdy); 

 
      W załączniku nr 5 do SIWZ w Tabeli wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji 

zamówienia Zamawiający wymaga sześć pojazdów przystosowanych do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 

 



Proszę o precyzyjne podanie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
jakich wymaga Zamawiający w punkcie IX  SIWZ. 
 
Odpowiedź: zmiana została dokonana przed wpływem pytania. 
 
Pyt. 21 
 

 Zamawiający wymaga w SIWZ (rozdział IX pkt 1.2.3. ppkt 2 lit a) aby wykonawca dysponował 
pojazdami w ilości tam wymienionej z emisją spalin min. Euro 4. Wykonawca zwraca się do 
zamawiającego o złagodzenie tych wymagań i dopuszczenie choćby w części pojazdów z 
emisją spalin min. Euro 3. Pomimo sukcesywnego wymieniania taboru świadczącego usługi 
odbioru odpadów na nowe z mniejszą emisją spalin, nadal w części w użytkowaniu pozostają 
pojazdy Euro 3. Rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego, aby wszystkie pojazdy 
spełniały emisję spalin nie niższą niż Euro 4 powoduje konieczność wymiany części taboru a 
to wpływa niewątpliwie na wysokość zaproponowanej w ofercie ceny. W tych 
okolicznościach wykonawca zwraca się o dopuszczenie choćby w części pojazdów z emisją 
spalin EURO 3. Proponowane zmiany w SIWZ mogłyby polegać na wykreśleniu z rozdziału IX 
pkt 1.2.3. ppkt 2 lit a informacji o emisji spalin pojazdów i dodanie na koniec „Co najmniej 
70% pojazdów którymi dysponuje wykonawca na potrzeby niniejszego zamówienia powinno 
spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną, pozostałe pojazdy musza 
spełniać normę emisji spalin nie niższą niż EURO 3 lub równoważną.” Wykonawca wnioskuje 
o wprowadzenie w/w zmiany lub innej sformułowanej przez Zamawiającego, która choćby w 
części dopuści wykazanie się pojazdami o normie spalin EURO 3. 

 
 Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 
 
 Pyt. 22 
 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pojemników do gromadzenia odpadów 

selektywnie zebranych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podstawienie pojemników na 
odpady biodegradowalne o pojemności 240l  zamiast pojemników 1100l. Ilości pojemników 
240l byłaby dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości i częstotliwości odbioru. 

 
       Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podstawienie pojemników na odpady 

biodegradowalne o pojemności 240l  zamiast pojemników 1100l. Ilości pojemników 240l 
byłaby dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości i częstotliwości odbioru. 

        
 Pyt. 23  
 
 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

3% ceny całkowitej podanej w ofercie na każdym z sektorów. Zwracamy się z prośbą o 
zmniejszenie wysokości zabezpieczenia do 1% ze względu na bardzo krótki czas który 
pozostanie Wykonawcy na zorganizowanie zabezpieczenia od momentu wyboru oferty do 
rozpoczęcia realizacji usługi. Kwota stanowiąca 3% ceny ofertowej będzie to suma bardzo 
wysoka ponieważ przetarg jest zorganizowany na 43 miesiące, w takich sytuacjach 
Wykonawcy zazwyczaj korzystają z zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych, 
ubezpieczeniowych ale procedura ich uzyskania trwa nawet kilka tygodni. Jeśli Zamawiający 



mniejszy wysokość zabezpieczenia do 1% Wykonawcy będą w stanie wpłacić je w formie 
gotówkowej i bez problemu rozpocząć realizację usługi w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

 
 Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
       Pyt. 24 
 
 §13 wzoru umowy opisuje kary umowne, które będą stosowane przez Zamawiającego, 

prosimy o modyfikację zdania pierwszego tego paragrafu na ,, Zmawiający może naliczyć 
karę wobec Wykonawcy’’, taka zmiana da możliwość stronom szczegółowego rozważania 
każdego przypadku ewentualnego naruszenia przed naliczeniem kary. Ponadto pragniemy 
zauważyć, że Zamawiający przewidział aż 36 przypadków, w których może naliczyć karę, w 
większości są to kwoty zbyt wysokie w stosunku do popełnionych naruszeń, Wykonawca w 
takim wypadku musi w kalkulacji ceny zawrzeć ryzyko ich otrzymania przez co w sposób 
znaczny podnieść oferowaną cenę, wnosimy więc o zmniejszenie kar o 50% w następujących 
punktach: 
2) za odebranie przez Wykonawcę odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
którzy nie byli zgłoszeni do obsługi przez Zamawiającego lub odebranie odpadów w ilości lub 
częstotliwości większej niż zgłoszona przez Zamawiającego do obsługi na podstawie złożonej 
deklaracji - w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek;  
3) za odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości na 
terenie Sektora I, a oddane przez Wykonawcę do Instalacji w usłudze realizowanej dla 
Zamawiającego w ramach Umowy - w wysokości 20.000 zł za każde zdarzenie, 
4) za każdy przypadek odbioru tym samym transportem odpadów komunalnych 
segregowanych lub zmieszanych z wydzieloną frakcją popiołu - w wysokości 10.000 zł, 
5) za każdy przypadek odbioru tym samym transportem odpadów komunalnych różnych 
frakcji (nie dotyczy pojazdów dwukomorowych i trójkomorowych, w których nastąpił odbiór 
dwóch do trzech frakcji) - w wysokości 10.000 zł, 
6) za zmieszanie odpadów przez Wykonawcę podczas realizacji usługi lub dostarczenie do 
Instalacji odpadów różnych frakcji, pod jednym kodem - w wysokości 10. 000 zł za każdy 
przypadek; 
7) za dostarczenie do Instalacji odpadów o kodach innych niż określone w przedmiocie 
Umowy w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek; 
8) za każdy przypadek nieodebrania odpadów zgodnie z Harmonogramem z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1.000 zł, 
10) za każdy przypadek niedostarczenia właścicielom nieruchomości Harmonogramu odbioru 
odpadów zaakceptowanego przez Zamawiającego w wysokości 2.000 zł . Za równoznaczne 
z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której spośród 50 wybranych przez 
Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od 
Wykonawcy harmonogramu). 
11) za każdy nieuzasadniony lub niezgłoszony do Zamawiającego, wyjazd pojazdu poza 
granice administracyjne Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko", 
w tym poza granice Sektora  (zakaz nie dotyczy dojazdu do Instalacji) w trakcie realizacji 
usługi 
odbioru i transportu odpadów dla Zamawiającego - w wysokości 10.000 zł, 
12) za realizowanie usługi pojazdem nieoznakowanym lub nieumytym zgodnie z przepisami 



prawa i Umową - w wysokości 1.000 zł za każdy dzień naruszenia za każdy pojazd, 
13) za rozpoczęcie w dniu roboczym realizacji odbioru i transportu odpadów pojazdem 
nieopróżnionym z odpadów z dnia poprzedniego w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek, 
14) za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem nie spełniającym wszystkich 
wymogów pod względem wyposażenia pojazdu w urządzenia i systemy określone w SIWZ w 
tym system monitorujący, bądź realizującego usługi z niesprawnymi lub wyłączonymi 
urządzeniami/systemami - w wysokości 5. 000 zł za każdy dzień /za każdy pojazd, 
15) za każdy przypadek nieudostępnienia danych o położeniu pojazdów pochodzących z 
systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz danych o miejscach załadunku i wyładunku odpadów 
w okresie realizacji zamówienia - w wysokości 1.000 zł, 
16) za nieterminowe dostarczenie wymaganych prawem i Umową sprawozdań - w wysokości 
2. 000 zł za każdy dzień opóźnienia, 
17) za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli upoważnionym 
pracownikom Zamawiającego - w wysokości 10.000 zł, 
18) za każdy przypadek dostarczenia do nieruchomości zamieszkałej worków lub 
pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów segregowanych nie spełniających 
warunków Umowy - w 
wysokości 1.500 zł, 
19) za każdy przypadek nie wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, w sposób 
i w terminach zgodnych z Umową w wysokości 500 zł za każdy dzień, 
20) za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca odbioru odpadów oraz za każdy przypadek 
nieutrzymywania pojemników w wymaganym stanie technicznym i sanitarnym - w wysokości 
1.000,00 zł za każdy dzień, 
21) za każdy przypadek nie podania Zamawiającemu informacji, o których mowa w § 6 ust.11 
Umowy – w wysokości 10.000 zł, 
22) w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek niezgłoszenia Zamawiającemu o 
przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 12 - 14 Umowy,  
23) w wysokości 20.000 złotych za każdy przypadek braku odbioru odpadów 
wielkogabarytowych oraz elektroodpadów z częstotliwością określoną w OPZ oraz 
zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie, 
24) za potwierdzone przez Instalacje stosowanie kompresji i zgniotu frakcji szkła 
dostarczonych odpadów - w wysokości 5. 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
25) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w umownym terminie kopii umowy ubezpieczenia 
(polisy) z dowodem uiszczenia składki, w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia - w 
wysokości 0,1% wymaganej sumy ubezpieczenia za każde naruszenie; 
26) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie lub przedłożenie niekompletnych 
dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 5 - w wysokości 150 zł za każdy dzień, nie więcej 
niż 6 000 zł za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 
28) za niezrealizowanie, w tym nieterminowe zrealizowanie przez brygadę awaryjną 
zgłoszenia awaryjnego przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego - w wysokości 1 000 
zł za każde zgłoszenie; 
29) za nieodstawienie pojemnika do miejsca gromadzenia odpadów w miejsce jego 
pierwotnego ustawienia lub wyznaczone miejsce przez właściciela nieruchomości - w 
wysokości 50 zł za każde naruszenie; 
30) za nieusunięcie po zakończeniu umowy pojemników Wykonawcy z terenu Sektora I - w 
wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia; 
31) za nieterminowe dostarczenie Raportów - w wysokości 250 zł za dzień opóźnienia, 



32) za brak dokumentacji lub oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 11 - w wysokości 
1.000 zł za każdy przypadek, 
33) za brak dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 15 i 18, niekompletność tej dokumentacji 
lub jej nieprzedstawienie Zamawiającemu – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek, za 
każdy dzień naruszeń, 
34) za każdy dzień niedziałania lub nieprawidłowego działania systemu monitoringu 
udostępnionego Zamawiającemu (brak możliwości kontroli/podglądu w siedzibie 
Zamawiającego) – w wysokości 250 zł za każdy dzień za każdy pojazd, 
35) za każdy przypadek niezgłoszenia numeru rejestracyjnego pojazdu i jego numeru 
fabrycznego oraz zmian w tym zakresie – w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie, 
36) za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem nie zgłoszonym Zamawiającemu 
– w wysokości 5. 000 zł za każdy dzień /za każdy pojazd. 

 
 W szczególności prosimy o wyjaśnienie  §13 pkt 23 wzoru umowy czy chodzi o każdy 

przypadek braku odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów z jednej 
nieruchomości, czy chodzi ogólnie o brak odbioru ze wszystkich nieruchomości względem 
harmonogramu?  

 
 Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. W zapisie § 13 pkt 23 wzoru 

umowy chodzi o każdy przypadek braku odbioru odpadów.  
 
Pyt. 25 

 
 Które nieruchomości niezamieszkałe wchodzą do obsługi w ramach zamówienia? 
 
 Odpowiedź: Zamawiający odsyła do zapisu § 1 pkt. 9-11 wzoru umowy, gdzie dokładanie 

zdefiniowane są rodzaje nieruchomości objęte przetargiem, w tym rodzaj nieruchomości 
niezamieszkałej. 

 
 Pyt.26 
 
 Zamawiający przedstawił w OPZ tabelę nr 2 pkt II, podpunkt 4, jako załącznik nr 1 do SIWZ i 

załącznik numer 1 do Umowy w której przedstawia ilość odpadów z ostatnich 3 lat. Czy 
podane ilości są wraz z nieruchomościami niezamieszkałymi?? Jeśli tak to w jaki sposób 
określić ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych biorąc pod uwagę wyłączenie z 
przetargu nieruchomości niezamieszkałych. Przykładem tego jest m. Ostróda w której 
nieruchomości niezamieszkałe stanowią ok. 120-150 MG miesięcznie. Jaką ilość powinien w 
takim razie przyjąć Wykonawca na danym sektorze?? 

 
 Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przyjęta ilość odpadów obejmuje wyłącznie 

nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe oraz mieszane – zgodnie z definicją wzoru 
umowy, o których mowa w odpowiedzi na pytanie 25 powyżej. 

 
 Pyt. 27 
 
 W OPZ pkt. V, podpunkt 5 Zamawiający zakazuje używania prasy zgniotu przy odbiorze 

poszczególnych frakcji odpadów?? Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli  



zakaz używania prasy zgniotu tylko w przypadku odbioru szkła? 
 
 Odpowiedź: odsyłamy do zmiany dokonanej w odpowiedzi na pytanie 11 powyżej. 
 
 Pyt. 28 
 
 Zamawiający w OPZ przedstawia częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz 

segregowanych. Co w przypadku, gdy okaże się, że wskazane przez Zamawiającego 
częstotliwości są niewystarczające? 

 
 Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż częstotliwość odbioru odpadów wynika z prawa 

miejscowego. 
 
 Pyt. 29 
 
 Zamawiający przedstawił wykaz pojemników do zbiórki odpadów selektywnych, który należy 

rozstawić w poszczególnych punktach. Co w przypadku, gdy okaże się, że ilość jaką podstawi 
Wykonawca okaże się niewystarczająca i pojemniki będą się przepełniać? Czy zamawiający 
przewiduje dostawienie pojemników dodatkowych i czy będzie to podstawa do 
dodatkowego wynagrodzenia jeśli tak na jakiej zasadzie Zamawiający będzie je wyliczał? 

 

 Odpowiedź: Zamawiający odsyła do zapisu § 16 ust. 2 wzoru umowy. 
 
      Pyt. 30 
       
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie na workach logo firmy Wykonawcy? 
 

 Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż wyłączny sposób oznakowania worków znajduje się 
z zapisie OPZ. IV.7. 

 
 Pyt. 31 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy stanowiącego załącznik 
do SIWZ postanowienia, aby wynagrodzenie wykonawcy podlegało aktualizacji w oparciu o 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w komunikacie 
Prezesa GUS za rok poprzedni ?  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.  
 
Pyt. 32 
 
W §1 pkt 5 projektu umowy jest następujący zapis: 
5. Regulamin -  należy przez to rozumieć każdorazową uchwałę Rady Miasta lub Gminy -
członków Związku Gmin w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie danego miasta/gminy, z wprowadzanymi w trakcie obowiązywania umowy 
zmianami lub nowymi Regulaminami. 
 



Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapis ograniczyć do treści: „Regulamin -  należy przez to 
rozumieć każdorazową uchwałę Rady Miasta lub Gminy -członków Związku Gmin w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie danego miasta/gminy.” 

Możliwość wprowadzania zmian lub nowych regulaminów nie daje pewności co do sposobu 
wykonania  umowy, nie daje pewności co do trwałości obrotu gospodarczego oraz 
uniemożliwia jednoznaczne ustalenie zakresu wykonywanej usługi. 

Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na modyfikację treści tego zapisu, 
przewiduje możliwość wprowadzania zmian w zakresie wykonywanej umowy, w tym  
w zakresie wynagrodzenie należnego Wykonawcy? Wprowadzanie nowych regulaminów, 
bądź też ich zmiana, może znacząco wpłynąć na koszty wykonania umowy, co powinno mieć 
odzwierciedlenie w możliwości zmiany umowy, w szczególności z uwagi na długi okres 
obowiązywania umowy. Możliwość dokonywania zmian w powyższym zakresie ma wpływ na 
przeprowadzoną kalkulację.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Prosimy o zapoznanie się z zapisem § 16 
ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy. 

Pyt. 33 
 
W §1 pkt 6 projektu umowy jest następujący zapis: 
6. Uchwała-należy przez to rozumieć każdorazową uchwałę 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/24/2020Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 31 stycznia 
2020r.zmieniona uchwałą nr IX/28/2020z dnia 12 marca 2020 r. 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmienić zapis do treści: „Uchwała-należy przez to 
rozumieć aktualną w dniu podpisania Umowy uchwałę 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/24/2020Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 31 stycznia 
2020r.zmieniona uchwałą nr IX/28/2020z dnia 12 marca 2020r.)”. 
 
Możliwość wprowadzania zmian lub nowych uchwał nie daje Wykonawcy pewności co do 
sposobu wykonania  umowy, nie daje pewności co do trwałości obrotu gospodarczego  oraz 
uniemożliwia jednoznaczne ustalenie zakresu wykonywanej usługi i kosztów jej wykonania. 
Możliwość dokonywania zmian w powyższym zakresie ma wpływ na przeprowadzoną 
kalkulację.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Prosimy o zapoznanie się z zapisem § 16 
ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy. 

Pyt. 34 
W §1 pkt 10 projektu umowy jest następujący zapis: 
10. Nieruchomość niezamieszkałą-rozumie się przez to nieruchomość wykorzystywaną do 
prowadzenia działalności gospodarczej lub inną nieruchomość, na której powstają odpady 
komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy, przy czym dla zakresu objętego niniejszą umową 
za nieruchomości niezamieszkałe uznaje się wyłącznie nieruchomości: (a) na których znajdują 



się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz (b) na których posadowione są obiekty użyteczności publicznej 
stanowiące mienie komunalne należące do gmin członkowskich oraz Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z wyłączeniem cmentarzy. 
 
Czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie tego katalogu nieruchomości niezamieszkałych  
o nieruchomości, na których przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą? 
Przedmiotem umowy jest odbieranie opadów od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, 
która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części 
nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, tym samym pod 
taką definicję przedmiotu umowy mogą zostać podciągnięte nieruchomości na których 
przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą. 
Co w przypadku, gdy uchwała Rady Miasta lub Gminy  w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie danego miasta/gminy, rozszerzy swoim zakresie 
definicję nieruchomości niezamieszkałej o te nieruchomości, na których przedsiębiorcy 
wykonują działalność gospodarczą? Czy w takim przypadku Zamawiający przewiduje 
zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwagi na zmianę zakresu wykonywanej 
usługi? Możliwość dokonywania zmian w powyższym zakresie ma wpływ na przeprowadzoną 
kalkulację.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Prosimy o zapoznanie się z zapisem § 16 
ust. 1 pkt. 2) i ust. 2 wzoru umowy. 

Pyt. 35 
 
W §2 ust. 3 pkt 2) projektu umowy jest następujący zapis: 
 
2) Obowiązującymi w czasie trwania umowy każdorazowymi Regulaminami oraz 
każdorazową uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko” w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmienić zapis do treści: ”Obowiązującymi w momencie 
podpisania umowy Regulaminami oraz uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.” 

Możliwość wprowadzania zmian lub nowych regulaminów nie daje pewności co do sposobu 
wykonania  umowy, nie daje pewności co do trwałości obrotu gospodarczego oraz 
uniemożliwia jednoznaczne ustalenie zakresu wykonywanej usługi. Możliwość dokonywania 
zmian w powyższym zakresie ma wpływ na przeprowadzoną kalkulację.  

Czy Zamawiający w przypadku negatywnej odpowiedzi na modyfikację treści tego zapisu, 
przewiduje możliwość wprowadzania zmian w zakresie wykonywanej umowy, w tym  
w zakresie wynagrodzenie należnego Wykonawcy? Wprowadzanie nowych regulaminów, 
bądź też ich zmiana, może znacząco wpłynąć na koszty wykonania umowy, co powinno mieć 



odzwierciedlenie w możliwości zmiany umowy, mając na uwadze czas obowiązywania 
umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Prosimy o zapoznanie się z zapisem § 16 
ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy. 

Pyt. 36 
 
W §6 ust. 1 projektu umowy jest następujący zapis: 
1. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z terenu 
Sektora II, zebrane w pojemnikach lub workach, zgodnie z: opracowanym przez Wykonawcę  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem odbioru odpadów, o którym mowa 
w ust. 2 poniżej, Uchwałą, szczegółowym wykazem nieruchomości udostępnionym w dniu 
podpisania Umowy, wykazem miejsc gromadzenia odpadów, wykazem posadowienia 
pojemników na zużyte baterie i przeterminowane leki - określonych w Załącznikach Nr 3 i 4 
do OPZ oraz każdorazowo obowiązującymi w gminach na terenie Sektora II Regulaminami. 
Wykonawca jest zobowiązany do awaryjnego odbioru odpadów, poza terminami ustalonymi 
w Harmonogramie, w szczególnych wypadkach, zwłaszcza w stanie zagrożenia 
epidemicznego. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji nie może być mniejsza niż 
określona w Uchwale i OPZ. 

Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonywanie 
dodatkowych odbiorów poza ustalonymi terminami?  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Zwracamy uwagę, iż wynagrodzenie 
zgodnie z § 12 ust. 1 wzoru umowy należne jest za każdą tonę odpadu, odebraną                                     
i przetransportowaną. 

 
Pyt. 37 
 
W §6 ust. 2 projektu umowy jest następujący zapis: 
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania na podstawie informacji przekazanych przez 
Zamawiającego, zawartych w OPZ oraz w Regulaminach i Uchwale -Harmonogramu odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na 
której zamieszkują mieszkańcy iw części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady z terenu Sektora II na zasadach i terminach opisanych w OPZ. Zmiany 
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych są dopuszczalne pod warunkiem, że nie 
wpłyną na zmniejszenie częstotliwości tego odbioru. Zmiany mogą być dokonane w celu 
usprawnienia procesu odbioru odpadów, wynikających w szczególności z przyczyn 
technicznych, organizacyjnych lub potrzeb mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Zmiany 
mogą zostać dokonane na umotywowany wniosek strony, złożony drugiej stronie. Zmiany 
wymagają porozumienia stron umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koszty 
zmian harmonogramu w zakresie informowania właścicieli nieruchomości i zarządców oraz 
drukowania i dystrybucji ulotek, obciążą stronę, z inicjatywy której zmiany zostaną 
dokonane. Wzór Harmonogramu stanowi Załącznik Nr 2do OPZ. 



Wnosimy, aby powyższy zapis otrzymał następujące brzmienie: 

2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania na podstawie informacji przekazanych przez 
Zamawiającego, zawartych w OPZ oraz w obowiązujących w dniu podpisania umowy 
Regulaminach i Uchwale -Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy  
i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady z terenu 
Sektora II na zasadach i terminach opisanych w OPZ. Zmiany harmonogramu odbioru 
odpadów komunalnych są dopuszczalne pod warunkiem, że nie wpłyną na zmniejszenie 
częstotliwości tego odbioru. Zmiany mogą być dokonane w celu usprawnienia procesu 
odbioru odpadów, wynikających w szczególności z przyczyn technicznych, organizacyjnych 
lub potrzeb mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Zmiany mogą zostać dokonane na 
umotywowany wniosek strony, złożony drugiej stronie. Zmiany wymagają porozumienia 
stron umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koszty zmian harmonogramu  
w zakresie informowania właścicieli nieruchomości i zarządców oraz drukowania i dystrybucji 
ulotek, obciążą stronę, z inicjatywy której zmiany zostaną dokonane. Wzór Harmonogramu 
stanowi Załącznik Nr 2do OPZ. 

Powyższy zapis ma zapewnić pewność co do wykonywania umowy, jej brzmienia w chwili 
podpisania oraz jest podstawą do sporządzenia poprawnej i pełnej kalkulacji kosztów 
wykonania umowy. Brak powyższego zapis powoduje, że nie jest wiadomym jaki jest zakres 
wykonywanej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Oczywistym jest, że opracowanie 
Harmonogramu nastąpi na podstawie aktualnych Regulaminów i Uchwały. 

Pyt. 38  
 
W §6 ust. 4 projektu umowy jest następujący zapis: 
 
4. Odebrane poszczególne frakcje odpadów nie mogą być transportowane tym samym 
pojazdem (każda frakcja musi być transportowana osobno), z wyjątkiem sytuacji, gdy pojazd 
ma dopuszczoną certyfikatem możliwość odbioru odpadów w odrębnych komorach. 
Wnosimy o zmianę powyższego zapisu poprzez umożliwienie, aby: Odebrane poszczególne 
frakcje odpadów mogły być transportowane tym samym pojazdem, jeżeli ma dopuszczoną 
certyfikatem możliwość odbioru odpadów w odrębnych komorach lub pojazdem 
skrzyniowym odbierającym odpady segregowane w systemie workowym. 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – „§  4. Transport odpadów odbywa się 
w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy 
strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w 
tym samym procesie.”  



Odpady zebrane selektywnie i umieszczone w workach odpowiedniego koloru nie mogą 
być przewożone razem jednym pojazdem. Nawet umieszczenie ich w komorze pojazdu w 
zawiązanych workach nie musi gwarantować, że nie zostaną zmieszane. 
 
Pyt. 39 
 
W §6 ust. 11 projektu umowy jest następujący zapis: 
 
11. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego monitorowania obowiązku ciążącego na 
właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne z najbliższym transportem dla tej frakcji, zostawiając właścicielowi 
nieruchomości informację o przyczynach nieodebrania odpadów („czerwona kartka”). 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do pisemnego lub drogą elektroniczną 
poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów 
przez właściciela nieruchomości, pod rygorem zastosowania kar umownych określonych  
w § 13ust. 1 pkt 21. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację,  
w tym fotograficzną (np. oświadczenia, dokumentacja fotograficzna, zapis  
z wideorejestratora) wraz z wykazem właścicieli (adresów-plik edytowalny excel) 
nieprawidłowo segregujących odpady, na poziomie umożliwiającym wydanie decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami i przekazywania tej 
dokumentacji Zamawiającemu. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który 
złożył oświadczenie o posiadaniu kompostownika, nie posiada kompostownika 
przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym, zasadę opisaną powyżej stosuje się odpowiednio, z tym 
zastrzeżeniem, iż nie stosuje się kary umownej za niepoinformowanie Zamawiającego  
o braku kompostownika.  
 

Wnosimy, aby w powyższym zapisie dokonać modyfikacji poprzez zamianę zapisu „na 
poziomie umożliwiającym wydanie decyzji” na zapis w brzmieniu: na poziomie 
umożliwiającym wszczęcie postępowania. 

Wykonawca nie jest organem i tym samym nie ma podstaw do tego, aby przerzucać na niego 
zbieranie dokumentacji w takim zakresie, aby na jej podstawie możliwe było wydanie 
decyzji. Jest to obowiązek Organu/Zamawiającego i wynika wprost z KPA. Wykonawca może 
przedłożyć oświadczenie/fotografię, jednak w oparciu o to Zamawiający powinien wszcząć 
swoje postępowanie i dopiero na podstawie otrzymanych dowodów wydać decyzję.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 
SIWZ w ten sposób, iż  § 6 ust. 11 otrzymuje następujące brzemiennie: 

„11. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego monitorowania obowiązku ciążącego na 
właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W 
przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne z najbliższym transportem dla tej frakcji, zostawiając właścicielowi nieruchomości 
informację o przyczynach nieodebrania odpadów („czerwona kartka”). Wykonawca 



zobowiązany jest niezwłocznie do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania 
Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela 
nieruchomości, pod rygorem zastosowania kar umownych określonych w § 13 ust. 1 pkt 21. 
Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację, w tym fotograficzną 
(np. oświadczenia, dokumentacja fotograficzna, zapis z wideorejestratora) wraz z wykazem 
właścicieli (adresów-plik edytowalny excel) nieprawidłowo segregujących odpady, na 
poziomie umożliwiającym wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami i przekazać tą dokumentację Zamawiającemu. W razie 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył oświadczenie o posiadaniu 
kompostownika, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zasadę 
opisaną powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż nie stosuje się kary 
umownej za niepoinformowanie Zamawiającego o braku kompostownika.” 

 
Pyt. 40 
 
W § 6 ust. 13 projektu umowy jest następujący zapis: 
 
13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego  
o okolicznościach  uniemożliwiających/utrudniających bądź mogących uniemożliwiać 
/utrudniać prawidłowe wykonanie usługi. Zgłoszenie powinno odbyć się najpóźniej  
w przeciągu 6 godzin od stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia okoliczności chyba, że 
zdarzenie nastąpi po godzinie 15.00 wtedy obowiązek powiadomienia może być 
zrealizowany do godziny 9.00 następnego dnia roboczego. Zawiadomienie powinno 
zawierać: zakres opóźnień, powód braku realizacji usługi, termin usunięcia nieprawidłowości. 
 

Wnosimy, aby powyższy zapis brzmiał, iż zgłoszenie powinno odbyć się najpóźniej  
do godziny 9.00 następnego dnia roboczego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. 

Pyt. 41 
W §8 ust. 2 pkt 4) projektu umowy jest następujący zapis: 
4) wykaz nieruchomości, które nie wywiązały się z obowiązku segregacji odpadów 
komunalnych oraz zadeklarowanego obowiązku nieoddawania kompostowanych 
bioodpadów wraz z dokumentacją fotograficzną zdarzenia (zdjęcie ma ukazywać zarówno 
odpady, których segregacja jest zakwestionowana jak i oznaczenie nieruchomości lub jej 
położenie) lub w przypadku braku zdarzeń dotyczących właściwej segregacji – oświadczenie 
podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy o takim braku. 

Czy Zamawiający poinformował mieszkańców z terenu Związku Gmin, że Wykonawca będzie 
posiadał takie uprawnienie? Pojawiały się już sprzeciwy mieszkańców z innych Gmin  
w związku z takimi samymi czynnościami.  Obowiązek informacyjny powinien spoczywać na 
Zamawiającym, który powinien wskazać jego cel i podstawę.    



Wnosimy o zmianę zapisu mówiącego, iż powyższe oświadczenie powinno być podpisane 
zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy na zapis, iż powinno być ono podpisane przez 
osobę odpowiedzialną za koordynowanie działań w celu prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, wskazaną w §15 ust. 3 pkt 2) projektu umowy. Obecny zapis jest zbyt 
daleko idący i utrudni sprawną komunikację między Stronami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian.  
Zamawiający prowadzi akcję edukacyjną na całym terenie Związku Gmin.  
Osoba upoważniona do reprezentacji może udzielić stosownych upoważnień, w tym dla 
koordynatora. 
 
 
 
Pyt. 42 
 
W §8 ust. 6 projektu umowy jest następujący zapis: 
Akceptacja Raportu, o której mowa w ust. 5powyżej nie pozbawia Zamawiającego prawa do 
zgłaszania uwag, reklamacji, zadawania pytań oraz przeprowadzania kontroli co do danego 
okresu świadczenia usługi.  
 

Wnosimy, aby uzupełnić powyższy zapis o informację, iż: Zgłaszanie uwag, reklamacji, 
zadawania pytań nie jest podstawą do wstrzymania płatności za wykonaną usługę zgodnie  
z zaakceptowanym raportem. Brak takiej informacji niesie ryzyko, iż ewentualne uwagi co 
do świadczenia usługi mogą stanowić podstawę do wstrzymywania płatności . 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. 

Pyt. 43 
 
W §11 ust. 1 projektu umowy jest następujący zapis: 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwego wykonania usług 
w okresie realizacji Umowy. 

Wnosimy o uzupełnienie powyższego zapisu, tak aby brzmiał następująco: Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wynikające z wadliwego wykonania usług  
w okresie realizacji Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. 

Pyt. 44 
W §11 ust. 3 projektu umowy jest następujący zapis: 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie do Instalacji odpadów o kodach 
innych niż przedmiot umowy lub zanieczyszczonych odpadem niedozwolonym podczas, gdy 
opis pojemnika/worka określał inną frakcję odpadów. Dotyczy to również dostarczenia 
odpadów segregowanych, które zgodnie z zapisem § 6 ust. 11 Umowy powinny być 
dostarczone jako zmieszane. W takim przypadku Instalacja każdorazowo wystawi stronom 
niniejszej umowy „protokół przekwalifikowania kodu odpadów nr _________ z dnia 
_______”wraz z dokumentacją fotograficzną zdarzeń, które miały miejsce w okresie miesiąca 



rozliczeniowego. Łączna suma kosztów unieszkodliwiania odpadów  wynikających ze 
złożonych przez Instalację „protokołów przekwalifikowania kodu odpadów” będzie 
pomniejszała należność Wykonawcy za dany miesiąc rozliczeniowy.  
 
Nie ma podstaw aby, przerzucać odpowiedzialność na Wykonawcę za to, co jest  
w odbieranych odpadach. Tym samym, nie ma podstaw do tego, żeby w powyższym zakresie 
pomniejszać wynagrodzenie Wykonawcy. Ponadto brak precyzyjnego określenia 
wskazanych tu przypadków tj. procentowego stopnia zabrudzenia odpadu, doprowadza do 
sytuacji w której Instalacja (będąca zależną od Zamawiającego) będzie miała uprawnienia do 
dowolnej interpretacji i kwalifikacji odpadów. Jednocześnie powyższy zapis przerzuca 
całkowity koszt, a nie różnicę, unieszkodliwienia przekwalifikowanego odpadu na 
Wykonawcę, co jest krzywdzące dla Wykonawcy. Zgodnie z innymi zapisami umowy, 
Wykonawca jest zobligowany do rzetelnej weryfikacji odpadów pod groźbą innych kar.  
Z naszego wieloletniego doświadczenia z obsługi dużej ilości gmin wiemy, że szczególnie  
w przypadku pojemników 1100 l nie ma możliwości, aby podczas odbioru zweryfikować  
w 100% jego zawartość. 
Wnosimy o usunięcie powyższego punktu z umowy lub jednoznaczne doprecyzowanie zasad 
na jakich będzie się odbywało przekwalifikowanie kodu odpadu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Przedmiotowy zapis nie powoduje 
„przerzucenia odpowiedzialności na Wykonawcę za to, co jest w odbieranych odpadach”, 
ale jest wyrazem ustawowego obowiązku określonego w art.  6ka ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach: („W przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot 
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela 
nieruchomości.”) oraz art. 6f ust. 1a pkt. 6: „Umowa w sprawie zamówienia publicznego na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części 
dotyczącej odbierania odpadów określa w szczególności: szczegółowe wymagania 
stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.” 
 
Pyt. 45 
 
W §13 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy jest zapis, iż Wykonawca zapłaci karę umowną: 
1) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca lub przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego oraz  
w przypadku rozwiązania Umowy bez winy Zamawiającego, w wysokości 100.000 złotych. 

Wnosimy, aby z powyższego zapisu usunąć „oraz w przypadku rozwiązania Umowy bez 
winy Zamawiającego”, gdyż może on być różnie interpretowany przez Strony umowy, 
zwłaszcza że zapis, iż „za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego” jest 
jednoznaczny.  



Wnosimy, aby dodać również zapis, iż Zamawiający zapłaci karę umowną w kwocie 
100.000 złotych w przypadku, gdy Wykonawca będzie zmuszony do odstąpienia od umowy 
z winy Zamawiającego. 

W dalszej części §13 projektu umowy Zamawiający wskazuje kary umowne. Wnosimy  
o zmniejszenie wszystkich kar w wysokości 10.000 zł oraz 20.000 zł do wysokości 5.000 zł. 
Kary w takich wysokościach są nadmiernie wygórowane, tym samym konieczne jest ich 
zmiarkowanie, tak aby spełniały swoje podstawowe funkcje. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian w § 13 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy, nadając mu 
następujące brzmienie: 
1) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca lub przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego w wysokości 
100.000 złotych.” 
Zamawiający nie przewiduje dalszych zmian w zakresie wnioskowanym powyżej. 
 
Pyt. 46 
W §13 ust. 1 pkt 5) projektu umowy jest zapis: 
5) za każdy przypadek odbioru tym samym transportem odpadów komunalnych różnych 
frakcji (nie dotyczy pojazdów dwukomorowych/ trójkomorowych, w których nastąpił odbiór 
dwóch do trzech frakcji) -w wysokości 10.000 zł. 
 
Wnosimy o uzupełnienie powyższego zapisu, tak aby brzmiał następująco:  
 
5) za każdy przypadek odbioru tym samym transportem odpadów komunalnych różnych 
frakcji (nie dotyczy pojazdów dwukomorowych/ trójkomorowych oraz skrzyniowych,  
w których nastąpił odbiór dwóch do trzech frakcji) -w wysokości 10.000 zł. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. 
 
Pyt. 47 
 
W §14 ust. 6 projektu umowy jest zapis: 
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ust. 5, będzie 
podstawą do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 
26 Umowy, a po naliczeniu kar umownych z powodu trzykrotnego naruszenia tego 
obowiązku - do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

Wnosimy o usunięcie zapisu „a po naliczeniu kar umownych z powodu trzykrotnego 
naruszenia tego obowiązku - do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia”. 
Powyższe uprawnienie jest zbyt daleko idące, a samo naruszenie nie wpływa w jakikolwiek 
sposób na wykonanie umowy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. 
 
Pyt. 48 
W §16 ust. 1 pkt 2) projektu umowy jest zapis: 



 
2) w przypadku zmian w prawie mających istotny wpływ na zakres lub sposób wykonania 
Umowy, przy czym zmianę w prawie strony rozumieją jako wejście w życie nowych 
przepisów prawa lub zmian obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych, a także 
zmianę aktów prawa miejscowego związanych z przedmiotem Umowy, w szczególności  
w zakresie sposobu i zakresu segregacji odpadów lub organizacji systemu odbioru odpadów 
na terenie Związku Gmin - w takim przypadku możliwa jest zmiana każdego z postanowień 
Umowy w celu dostosowania jego treści do stosownych przepisów. 

Wnosimy o zmianę powyższego zapisu, tak żeby brzmiał następująco: 

2) w przypadku zmian w prawie mających istotny wpływ na zakres lub sposób wykonania 
Umowy, przy czym zmianę w prawie strony rozumieją jako wejście w życie nowych 
przepisów prawa lub zmian obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych, a także 
zmianę aktów prawa miejscowego związanych z przedmiotem Umowy, w szczególności w 
zakresie sposobu i zakresu segregacji odpadów lub organizacji systemu odbioru odpadów na 
terenie Związku Gmin - w takim przypadku możliwa jest zmiana każdego z postanowień 
Umowy w celu dostosowania jego treści do stosownych przepisów, w tym dotyczących 
terminów wykonania Umowy oraz wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia. 

Powyższy zapis jest konieczny. Zmiana wynagrodzenia powinna być obligatoryjna, ponieważ 
zmiany prawa nie sposób przewidzieć w chwili kalkulacji, a takie zmiany mają olbrzymi 
wpływ na koszt wykonania umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa 
wyżej nie powinna być dokonywana automatycznie, gdyż powinna ona odzwierciedlać 
realny wpływ zmian obciążeń na koszty wykonania zamówienia, a co za tym idzie powinna 
być poprzedzona dokonaniem stosownych obliczeń. 

Pyt. 49 
W §16 ust. 1 pkt 3) projektu umowy jest zapis: 
3) w razie wydania aktów administracyjnych (decyzji lub innych aktów organów administracji 
publicznej wiążących Zamawiającego) mających istotny wpływ na zakres lub sposób 
wykonania Umowy - w takim przypadku możliwa jest zmiana każdego z postanowień Umowy 
w celu dostosowania jego treści do tych aktów. 
 
Wnosimy o zmianę powyższego zapisu, tak żeby brzmiał następująco: 
 
3) w razie wydania aktów administracyjnych (decyzji lub innych aktów organów administracji 
publicznej wiążących Zamawiającego) mających istotny wpływ na zakres lub sposób 
wykonania Umowy - w takim przypadku możliwa jest zmiana każdego z postanowień Umowy 
w celu dostosowania jego treści do tych aktów, w tym dotyczących terminów wykonania 
Umowy oraz wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia. 
 
Powyższy zapis jest konieczny. Zmiana wynagrodzenia powinna być obligatoryjna, ponieważ 
takie akty mają bezpośrednio wpływ na koszt wykonania usługi, którego nie można było 
przewidzieć.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa 
wyżej nie powinna być dokonywana automatycznie, gdyż powinna ona odzwierciedlać 



realny wpływ zmian obciążeń na koszty wykonania zamówienia, a co za tym idzie powinna 
być poprzedzona dokonaniem stosownych obliczeń. 
 
Pyt. 50 
W §16 ust. 4 projektu umowy jest zapis: 
4. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy także w następującym zakresie:  
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie  
art. 2 ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
 
Wnosimy o usunięcie z powyższego zapisu wyrazu „dopuszcza”, gdyż zmiany o których 
mowa powyżej powinny prowadzić do automatycznej zmiany umowy. 
Wnosimy również o uzupełnienie, iż zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy w wyniku 
inflacji, co jest konieczne ze względu na kilkuletni okres obowiązywania umowy, np. poprzez 
dodanie zapisu, iż: 
„Wykonawcy będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego w stosunku 
do roku 2020 o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony  
w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego. Podwyższone wynagrodzenie będzie 
obowiązywało od stycznia 2021 roku”, 
oraz analogicznych zapisów odnoszących się do kolejnych lat. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa 
wyżej nie powinna być dokonywana automatycznie, gdyż powinna ona odzwierciedlać 
realny wpływ zmian obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a co 
za tym idzie powinna być poprzedzona dokonaniem stosownych obliczeń. W szczególności, 
w przypadku zmiany wysokości płacy minimalnej lub składek ubezpieczenia społecznego, 
wykonawca powinien poczynić odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do ilości 
pracowników zatrudnionych przy realizacji danego zamówienia, ilości przepracowywanych 
przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów. 
Obowiązkiem, a zarazem uprawnieniem, zamawiającego w takich przypadkach 
poprzedzających zmianę wysokości wypłacanego wykonawcy wynagrodzenia, powinno być 
zweryfikowanie zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez wykonawcę w 
zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia. 
 
Pyt. 51 
W §17 ust. 1 pkt 3) projektu umowy jest zapis mówiący, że Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 14 dni o powzięciu wiadomości o przyczynach odstąpienia, gdy:  
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.  
 
Wnosimy, aby brzmiał on następująco: 
 



3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni roboczych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian w § 17 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy, nadając mu 
następujące brzemiennie: „3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni roboczych.” 
 
Pyt. 52 
W §17 ust. 5 projektu umowy jest zapis, że Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu 
rozwiązania umowy w okolicznościach wyżej wskazanych za wyjątkiem roszczenia  
o wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.  

Powyższy zapis jest nadużyciem pozycji dominującej Zmawiającego. Wykonawca nie może 
zrzec się wszelkich roszczeń, żądanie takie nie ma żadnej podstawy prawnej i godzi w idee 
zamówień publicznych. Jaki jest cel takiego działania, w jakim stopniu ma to wpłynąć na 
prawidłowe wykonanie umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis § 17 ust. 5 wzoru umowy o treści: „ Wykonawca 
zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w okolicznościach wyżej 
wskazanych za wyjątkiem roszczenia o wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy”, 
zaś ust. oznaczonemu nr 6 nadaje się numer 5. 

Pyt. 53 
W rozdziale IX OPZ pkt 2 ppkt 2) jest zapis, że Wykonawca powinien dysponować: 
2) co najmniej 6 pojazdami typu śmieciarka z funkcją kompaktującą spełniającymi normę 
emisji spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych gromadzonych w workach, zaś w przypadku certyfikowanych 
pojazdów dwukomorowych – za 2 pojazdy może być uznany 1 pojazd (4 pojazdy 
jednokomorowe i 1 pojazd dwukomorowy, jednak w sumie nie mniej niż 5 pojazdów oraz w 
przypadku certyfikowanych pojazdów trójkomorowych – za 3 pojazdy może być uznany  
1 pojazd (3 pojazdy jednokomorowe i 1 pojazd trójkomorowy, jednak w sumie nie mniej niż 
4 pojazdy). 
 
Proponujemy zmianę powyższego zapisu, gdyż jako firma wykonująca usługę możemy 
zgodzić się z tezą, że pojazd dwukomorowy jest w stanie prawie zastąpić 2 pojazdy 
jednokomorowe, natomiast ze względu na budowę oraz objętość załadunkową ciężko 
zgodzić się z tezą, iż pojazd trzykomorowy jest w stanie zastąpić 3 pojazdy jednokomorowe. 
 
Prosimy o dodanie zapisu, iż pojazd wielomorowy może zastąpić 2 pojazdy jednokomorowe. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian. 

 

Z poważaniem 
Wiceprzewodniczący Związku Gmin 

Adam Żyliński 



 


