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dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych na terenie gminy Proszowice w latach 2014 – 2015. 

 

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Proszowice 

udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy: 

 

Pytanie 1. 

„W części X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opisany jest sposób 

obliczania ceny, gdzie jednym z jej składników jest wyposażenie nieruchomości w 1 szt. 

pojemnika i worka. Czy przez „wyposażenie nieruchomości w pojemnik” Zamawiający 

rozumie dostarczenie i najem pojemników na czas trwania umowy? Czy pojemniki na czas 

realizacji zamówienia i po jego zakończeniu pozostają własnością Wykonawcy?” 

Odpowiedź 1. 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki oznacza dostarczenie pojemników i ich najem na 

okres wykonywania umowy. W okresie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu 

pojemniki są własnością Wykonawcy. 

 

Pytanie 2. 

„W części II ppkt. 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Zamawiający 

określa rodzaje, ilości i sposób podstawienia pojemników. Czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość wyposażenia posesji w pojemniki używane „spełniające wymagane normy 

techniczne”? Informacja ta ma istotny wpływ na kalkulację ceny ofertowej.” 

Odpowiedź 2. 

Tak. 

 

Pytanie 3. 

„W części II ppkt. 4 SOPZ Zamawiający określa rodzaje, ilości i sposób wyposażenia w worki 

do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie. Prosimy o podanie terminu w jakim 

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wykaz nieruchomości, które zadeklarowały 

selektywne gromadzenie odpadów? Wnosimy o podanie ilości worków na posesję przy 

pierwszym dostarczeniu oraz o doprecyzowanie terminu wyposażenia nieruchomości w 

worki?” 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, których właściciele zdeklarowali 

selektywne zbieranie odpadów, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Każdą nieruchomość, 

której właściciel zadeklarował selektywne zbieranie odpadów, przy pierwszym dostarczeniu 

worków należy wyposażyć w 1 komplet worków na papier, szkło i tworzywa sztuczne. 

Termin dostarczenia worków został określony w części II ust. 4 Załącznika 5 do SIWZ jako 



„niezwłocznie po podpisaniu umowy”. Zamawiający wyjaśnia, że „niezwłocznie po 

podpisaniu umowy” oznacza w terminie 14 dni od podpisania umowy. 

 

Pytanie 4. 

„Zamawiający określa w SIWZ oraz SOPZ szacunkową ilość worków – 64 tys. szt./rok. Na 

podstawie jakich wyliczeń Zamawiający skalkulował ww. ilość worków? Prosimy o podanie 

ilości posesji, które zadeklarowały segregację odpadów. Czy przy szacowaniu ww. ilości 

Zamawiający przyjmował większą ilość worków, niż jeden komplet na 3 frakcje odpadów 

segregowanych przy jednorazowym dostarczeniu, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia 

dopuszcza się, że ilość worków dostarczanych na posesję ma być zgodna „z 

zapotrzebowaniem zgłaszanym przez właściciela”?” 

Odpowiedź 4. 

Ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów w licznie 64 tys. na rok oszacowano na 

podstawie zapotrzebowania na worki w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 15.10.2013 r. 

Ilość nieruchomości, których właściciele zdeklarowali selektywne zbieranie odpadów, wynosi 

1510. 

Przy szacowaniu ww. ilości worków Zamawiający przyjął większą ilość worków, niż jeden 

komplet na 3 frakcje odpadów zbieranych selektywnie przy jednorazowym dostarczeniu. 

 

Pytanie 5. 

„Wnosimy o doprecyzowanie zapisów ppkt. 15 SOPZ: „Częstotliwość odbierania odpadów 

segregowanych z punktu selektywnej zbiórki jest taka sama, jak częstotliwość odbierania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców”. Czy Wykonawca ma przyjąć 

częstotliwość dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie czy 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej – jeden raz na miesiąc? Czy też Zamawiający 

przewiduje sporządzenie osobnego harmonogramu odbiorów odpadów z PSZOK?” 

Odpowiedź 5. 

Usługa odbierania selektywnie zebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych będzie zlecana przez Zamawiającego według zapotrzebowania w zależności od 

rodzaju i ilości odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Na potrzeby 

sporządzenia oferty należy przyjąć dla papieru i tektury, metalu, szkła, tworzywa sztucznego, 

opakowań wielomateriałowych, odpadów biodegradowalnych częstotliwość jak dla zabudowy 

wielorodzinnej tj. jeden raz na dwa tygodnie. Popiół z palenisk domowych jeden raz w 

miesiącu w okresie od października do kwietnia. W przypadku odpadów: przeterminowane 

leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i 

rozbiórkowe 2 razy w roku. W wypadku przepełnienia się pojemników w punkcie 

selektywnej zbiórki dodatkowy termin odbioru odpadów zostanie uzgodniony na zgłoszenie 

Zamawiającego.  

 

Pytanie 6. 

„Czy gmina przewiduje rozwiązanie umowy, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z terminu 

podstawienia pojemników określonego w załączniku nr 5 (ppkt.3) do SIWZ?” 

Odpowiedź 6. 

Odstąpienie od umowy nastąpi, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia 

pojemników – zgodnie z zapisami projektu umowy „§ 7. Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, jeżeli: Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy 

bez uzasadnionych przyczyn i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął 

wykonywania przedmiotu umowy w terminie 7 dni”. 

 



Pytanie 7. 

„Zgodnie z częścią XVI SIWZ „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 

zawartej umowy z przypadku zmiany harmonogramu odbierania odpadów związanego ze 

zmianą prawa miejscowego”. Czy w przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę 

harmonogramu w zaproponowanej przez Zamawiającego formie, może on odstąpić od umowy 

przy zachowaniu prawa do otrzymania odszkodowania?” 

Odpowiedź 7. 

Nie.  

 

Pytanie 8. 

„W SIWZ i części II ppkt. 7 załącznika nr 5 do SIWZ Zamawiający wyszczególnia odpady 

będące przedmiotem zamówienia. Dodatkowo w części II pkt. 8 (SOPZ) Zamawiający określa 

częstotliwość odbioru odpadów, natomiast nie dla wszystkich z wymienionych w pkt 7 i 8 

odpadów zostały określone zasady ich gromadzenia i odbioru. Czy mieszkańcy na własny 

koszt powinni wyposażyć się w pojemniki/worki do gromadzenia i odbioru odpadów typu: 

metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i biodegradowalne oraz popiół z 

palenisk domowych?” 

Odpowiedź 8. 

Tak. 

 

Pytanie 9. 

„Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w §3 ppkt. 2 projektu umowy poprzez jednoznaczne 

określenie „rejonu wykonywania przedmiotu umowy”. Czy zamawiający ustala pewną 

odległość w jednostkach miary od np. urządzeń do gromadzenia i odbioru odpadów?” 

Odpowiedź 9. 

Rejon wykonywania umowy jest określeniem ogólnym oznaczającym miejsce wykonywania 

czynności. Rejon wykonywania czynności nie zostaje wyznaczony w jednostkach miary, 

natomiast potencjalna szkoda czy nieszczęśliwy wypadek za który Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność musi mieć bezpośredni związek ze świadczeniem usługi 

 

Pytanie 10. 

„Czy Zamawiający w związku z zapisem §3 ppkt. 5 projektu umowy dopuszcza możliwość 

waloryzacji cen w przypadku  ustawowej zmiany podatku VAT?” 

Odpowiedź 10. 

Nie. 

 

Pytanie 11. 

„Wnosimy o usunięcie zapisu w ppkt 21 część II załącznika nr 5: „…jednoznacznie 

wykazanym wykonywaniem czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów)”, 

ponieważ nie wszystkie pojazdy, jakimi Wykonawca będzie realizować usługi w zakresie 

przedmiotu zamówienia mają techniczne możliwości do stosowania rejestracji czynności, czy 

też faktycznie wykonanej pracy np. odbiór odpadów zbieranych selektywnie za pomocą 

samochodu skrzyniowego lub samochodu ciężarowego typu hakowiec.” 

Odpowiedź 11. 

Zapis w ppkt 21 część II załącznika 5 do SIWZ: „jednoznacznie wykazanym wykonywaniem 

czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów)”, zostaje usunięty. 

 


