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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie gminy Krapkowice” 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.    zwanej dalej „ustawą”, 
odpowiadając na pytania wykonawcy  wyjaśniam/dokonuję zmiany treści SIWZ  
w następujący sposób: 
 

Pytanie nr 1 
SIWZ I. Opis Przedmiotu Zamówienia, Umowa § 1 ust. 1 Ogólny opis 
przedmiotu umowy 
Zamawiający zastrzega sobie, że podane ilości pojemników i worków są danymi 
szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb. 
Przy ilości worków zamieścił zastrzeżenie „jednak nie więcej niż”, natomiast przy 
ilości pojemników nie ma takiego zastrzeżenia. Czy w związku z tym Zamawiający 
przewiduje maksymalną liczbę pojemników? 
 
Odpowiedź : Zmienia się zapis w Dz. I SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia oraz  § 1 
ust. 1 projektu umowy w ten sposób, że: Zamawiający zastrzega sobie, że podane 
ilości pojemników są danymi szacunkowymi, które mogą ulec zarówno zwiększeniu 
jak i zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb, jednak nie przekroczą 
ogólnej liczby 7000 szt. w całym okresie obowiązywania umowy. 
 
Pytanie nr 2 
SIWZ III. Opis sposobu obliczania ceny oferty i Załącznik nr 5 do SIWZ 
Formularz rzeczowo-cenowy 
Wnosimy o uwzględnienie w formularzu wszystkich rodzajów odpadów odbieranych 
przez Wykonawcę – jest on zobowiązany również do dwukrotnej organizacji akcyjnej 
zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. 
 
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne 
są odpadami komunalnymi selektywnie zbieranymi wobec czego należy je 
skalkulować w cenie odpadów selektywnie zbieranych. 
 
Pytanie nr 3 
Umowa § 2 ust. 1  
Wnosimy o sposób wpisania wynagrodzenia: „… zł netto + podatek VAT = … zł 
brutto” dla ujednolicenia z SIWZ i Załącznikami do SIWZ. 
 
Odpowiedź : Dokonuje się zmiany treści projektu umowy w ten sposób, że 



dotychczasową treść  § 2, ust. 1 wykreśla się i zastępuje się treścią  
w nowym brzmieniu : ˶Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają 
wynagrodzenie w wysokości netto ...........................zł + podatek VAT......................zł 
= brutto.................................zł (słownie :.....................................................................), 
zgodnie z Formularzem rzeczowo –  cenowym stanowiącym załącznik nr …… do 
umowy. ( zał. Nr 5 do SIWZ). ˝ 
 
Pytanie nr 4 
Umowa § 3 ust. 3  
Wnosimy o doprecyzowanie sposobu sporządzenia formularza rozliczeniowego: 
„narastająco, pomniejszony o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane”. 
Ponieważ rozliczenie ma następować miesięcznie na podstawie ilości faktycznie 
odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów komunalnych, to 
formularz powinien zawierać zarówno rozliczenie z danego miesiąca jak i miesiące 
poprzednie. Czy Zamawiający przedstawi wzór formularza rozliczeniowego? 
 
Odpowiedź : Opis jest precyzyjny, chodzi o wszystkie zsumowane kwoty poprzednio  
zafakturowane, Zamawiający nie przedstawi wzoru formularza rozliczeniowego; 
otrzyma go Wykonawca,  z chwilą zawarcia umowy 
 
Pytanie nr 5 
Umowa § 3 ust. 4 
Sprawdzenie i zatwierdzenie raportu przedstawionego przez Wykonawcę następuje 
w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia, a płatność faktury VAT następuje w 
terminie 30 dni od jej otrzymania. Wnosimy o dopisanie możliwości odniesienia się 
przez Wykonawcę do wyników weryfikacji raportu przez Zamawiającego. Wnosimy o 
skrócenie terminu weryfikacji raportu do 7 dni. Taki zapis w połączeniu z 30 dniowym 
terminem płatności od wystawienia faktury powoduje, że termin płatności w istocie 
wynosić będzie ok. 1,5 miesiąca. 
 
Odpowiedź : Dokonuje sie zmiany treści projektu umowy w ten sposób, że 
dotychczasową treść  § 3 ust. 5 wykreśla się i zastępuje treścią w nowym brzmieniu : 
˶Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze, w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT.  
 
Pytanie nr 6 
Umowa § 3 ust. 8 
Prosimy o zmianę zapisu umożliwiającego Zamawiającemu wstrzymanie całej 
płatności z faktury i ograniczenie wstrzymania płatności tylko do spornej kwoty. Jest 
to zapis niesprawiedliwy dla Wykonawcy uprzywilejowujący Zamawiającego i 
naruszający równowagę stron umowy. Zapis ten powoduje, że w każdym przypadku, 
nawet jeśli niezgodność dotyczyć będzie niewielkiej kwoty Zamawiający ma prawo 
wstrzymać płatność całej faktury tj. nawet jeśli np. w 98% usługi faktura jest 
prawidłowo wystawiona, a sporna jest wartość 2% należności. Ponadto Zamawiający 
na podstawie tego zapisu umowy ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 
usunięcia niezgodności przez Wykonawcę, co powoduje, że jeśli jakieś okoliczności 
będą sporne pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający dysponuje 
niewspółmiernymi do uprawnień drugiej strony środkami przymusu wobec 
Wykonawcy.  



 
Odpowiedź : Zamawiający wstrzyma płatność w okolicznościach opisanych w  § 3 
ust. 8 projektu umowy, również w innych przypadkach niż wynikających z błędnych 
kwot  ( np. faktura będzie wystawiona na UMiG zamiast na Gminę Krapkowice, 
będzie zawierała błędny adres, itp. ). 
 
 
Pytanie nr 7 
Umowa § 4 ust. 3 
Niniejszy zapis ze względu na mało precyzyjne sformułowanie i daleko idące 
konsekwencje dla Wykonawcy, powinien zostać zmieniony. Wnosimy o dopisanie do 
niniejszego ustępu: - obowiązku Zamawiającego wezwania Wykonawcy na piśmie do 
należytego wykonania usługi z doprecyzowaniem na czym należyte wykonanie ma 
polegać i z wyznaczeniem Wykonawcy odpowiedniego terminu minimum 10 dni na 
usunięcie naruszeń. Prosimy również o zapisanie uprawnień Wykonawcy do 
odniesienia się do zarzutów Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym 
niż 3 dni. 
 
Odpowiedź : Ponieważ obowiązki Wykonawcy są doprecyzowane w umowie,  
Zamawiający każdorazowo, adekwatnie do stopnia naruszenia postanowień 
niniejszej umowy, będzie wzywał Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości. Patrz 
ponadto § 16  ust. 3 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 8 
Umowa § 5 ust. 4 Szczegółowe warunki i wymogi dotyczące sposobu 
świadczenia usług, stanowiących przedmiot umowy pkt. 4.2 
Wnosimy o dopisanie na końcu „na piśmie, faksem lub mailowo”. 
 
Odpowiedź :  Dokonuje się zmiany treści projektu umowy w ten sposób, że do 
dochczysowej treści  § 5 ust. 4 pkt. 4.2 po wyrazach „… z 24 godzinnym 
wyprzedzeniem” dodaje się zapis: „na piśmie, faksem lub mailowo”. 
 
Pytanie nr 9 
Umowa § 5 ust. 4.5, 4.6, 4.7, § 10 ust. 1 pkt. 1.4 i pkt. 1.6 
Zamawiający ustanawia obowiązek dotarcia do każdej nieruchomości, a w przypadku 
braku możliwości dojazdu obowiązek odebrania pojemnika sprzed posesji, 
opróżnienia go i odstawienia na miejsce. Uchwałą nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice § 15 ustanowiono obowiązki 
właścicieli nieruchomości do współdziałania z Wykonawcą. W przypadku kary 
umownej za nieodebranie odpadów oraz w przypadku kary umownej za 
nieuprzątnięcie i nieodebranie odpadów z miejsc ich gromadzenia, które nie zostały 
umieszczone w pojemnikach, wnosimy o dopisanie na końcu zdania pierwszego pkt. 
1.4.: „chyba że nieodebranie odpadów nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
właścicieli nieruchomości” i na końcu pkt. 1.6: „chyba że nieuprzątnięcie i 
nieodebranie odpadów z miejsc ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone w 
pojemnikach nastąpiło z przyczyn leżących po stronie właścicieli nieruchomości”. 
Zapis ten jest ważny dla Wykonawcy zwłaszcza w przypadku nieruchomości trudno 
dostępnych. 
 



Odpowiedź : Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę treści umowy w § 10 ust. 1 
pkt. 1.4 i pkt. 1.6 w związku z tym, że Wykonawca dostarczając właścicielom 
nieruchomości zamieszkałych harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
umieszcza informację do której godziny należy wystawić odpady komunalne. 
Niewystawienie w podanym terminie pojemników i/lub worków nie stanowi podstawy 
do reklamacji nieodebrania odpadów komunalnych. 
 
Pytanie nr 10 
Umowa § 5 ust. 4.10 i § 6 ust. 4 i 5 
Zamawiający przewiduje obowiązek Wykonawcy odbioru każdej ilości odpadów 
komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, 
jak również zwiększenia częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu usługi ze wskazanych miejsc oraz odbioru odpadów ze 
zmienionych miejsc ich gromadzenia oraz przewiduje, że zmiany mogą stanowić 
podstawę do zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Czy taka 
zmiana harmonogramu może stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia? Czy 
Zamawiający przewiduje jakieś granice obowiązków Wykonawcy lub granice zmian 
zakresu obowiązków Wykonawcy? Czy Zamawiający może dopuścić zmiany umowy 
w ramach art. 144 Pzp i zwiększenie wynagrodzenia w przypadku odbioru 
zwiększonej ilości odpadów. Ewentualnie jaki inny mechanizm działania przewiduje 
Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. 
 
Odpowiedź :  Patrz Dz. III pkt 5 SIWZ  oraz § 2 ust. 4 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 11 
Umowa § 5 ust. 6 Wymogi dotyczące wyposażenia nieruchomości 
zamieszkałych w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych pkt. 
6.9 i 6.10 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania 800 szt. worków na odpady 
segregowane każdego rodzaju (na cały okres trwania umowy) przedstawicielowi 
Gminy wskazanemu przez Zamawiającego, a równocześnie worki do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych mają być dostępne w siedzibie Wykonawcy oraz u 
pracowników odbierających odpady komunalne. Wnosimy o sformułowanie 
powyższych zapisów w taki sposób, aby nie były ze sobą sprzeczne. 
 
Odpowiedź : Wykonawca będzie wydawał właścicielom nieruchomości worki do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na wymianę przy odbiorze 
poszczególnych  frakcji odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej ilości worków 
odebranych. Z uwagi na to, że odpady komunalne odbierane są w każdej ilości w 
przypadku gdy właścicielowi nieruchomości zamieszkałej zabraknie worków do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie on mógł je otrzymać zarówno w 
siedzibie Zamawiającego jak i Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 12 
Umowa § 5 ust. Wymogi dotyczące wyposażenia nieruchomości zamieszkałych 
w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych pkt. 6.3 
Zamawiający przewiduje czasowe oddanie do korzystania pojemników na rzecz 
właścicieli nieruchomości. Nie precyzuje czy jest to odpłatnie czy nieodpłatnie. 
Wykonawca postuluje aby oddanie pojemników do czasowego korzystania było 
odpłatne ze względu na przepisy podatkowe.  



 
Odpowiedź : Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że dotychczasowe 
brzmienie pkt 2,  Dz.III „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” wykreśla się 
 i  zastępuje się treścią w nowym brzmieniu: 
„2. Wykonawca określi wartości jednostkowe netto dla pozycji wyszczególnionych 
 w Formularzu rzeczowo-cenowym, uwzględniając w nim koszty czynności, o których 
mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia, w tym także koszty wyposażenia właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w projekcie 
umowy – wg. załącznika nr 12 do SIWZ.” 
Jednocześnie wykreśla się pkt 6.3 w § 5 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 13 
Umowa § 6 ust. 4 i ust. 5 
Jaki sposób wynagrodzenia Wykonawcy bądź jakie działanie Zamawiający 
przewiduje w sytuacji gdy w przypadku zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów 
nastąpi zwiększenie ilości odebranych odpadów komunalnych do poziomu 
przekraczającego wskazany w SIWZ przed terminem obowiązywania umowy ? Czy 
wyczerpanie ilości wskazanych w SIWZ odpadów spowoduje przedterminowe 
zakończenie umowy ?   
 
Odpowiedź : Ponieważ projekt umowy przewiduje rozliczenie za faktycznie 
wykonany zakres (wynagrodzenie powykonawcze), nie wymaga w związku z tym 
dodatkowych  regulacji dot. zakresu innego ( większego lub mniejszego ) niż podany 
w SIWZ i projekcie umowy. Patrz Dz.III pkt 5 SIWZ oraz § 2 ust 4 projektu umowy. 
 
 
Pytanie nr 14 
Umowa § 8 ust. 2 
Wnosimy o dopisanie możliwości odniesienia się przez Wykonawcę do wyników 
weryfikacji raportu przez Zamawiającego. Wnosimy o skrócenie terminu weryfikacji 
raportu do 7 dni. Taki zapis w połączeniu z 30 dniowym terminem płatności od 
wystawienia faktury (§ 3 ust. 5 Umowy) powoduje, że termin płatności w istocie 
wynosić będzie ok. 1,5 miesiąca. 
 
Odpowiedź  : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust. 2 projektu 
umowy. 
 
Pytanie nr 15 
Umowa § 9 ust. 1  
Wnosimy o zmianę niniejszego zapisu w następujący sposób: „Zamawiający 
zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu usługi, w 
szczególności do: przekazania informacji (…..)”.   
 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 1 projektu 
umowy. 
 
 
 



Pytanie nr 16 
Umowa § 9 ust. 2 
Wnosimy o przepisanie danych Pani Zwolik Anny jako koordynatora ze strony 
Zamawiającego. 

Odpowiedź : Dokonuje sie zmiany treści projektu umowy w ten sposób, że 
dotychczasową treść  § 9 ust. 2 wykreśla się i zastępuje się treścią w nowym 
brzmieniu : ˶Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację umowy jest: 

    2.1 ze strony Zamawiającego:  

Zwolik Anna  tel. /77/ 44 66 895, e-mail: a.zwolik@krapkowice.pl 

2.2 ze strony Wykonawcy:  

…………….. tel. /………………, …………………………………  

 
 
Pytanie nr 17 
Umowa § 10 ust. 1.3. ust. 1.4., ust. 1.5, ust. 1.6, ust. 1.7, ust. 1.9, ust. 1.10, ust. 
1.11, ust. 1.12, ust. 1.13, ust. 1.14, ust. 1.15 
W ust. 1.3. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień 
zwłoki”. 
W ust. 1.5. wnosimy o doprecyzowanie słów „za każdy przypadek stwierdzenia”. 
W ust. 1.4. wnosimy o wpisanie w ostatnim zdaniu zamiast: „ilości nieodebranych 
pojemników” na „ilości nieruchomości” co koresponduje ze zdaniem pierwszym tego 
ustępu.  
W ust. 1.6 wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień nieuprzątnięcia i nieodebrania 
odpadów” na „za każdy dzień zwłoki w uprzątnięciu i odbiorze odpadów”. 
W ust. 1.7 wnosimy o doprecyzowanie przez zapis „za każdy przypadek zmieszania 
przez Wykonawcę”. 
W ust. 1.9. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień niedostarczenia” na „za każdy 
dzień zwłoki w dostarczeniu”. 
W ust. 1.10. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień nie umieszczenia 
harmonogramu” na „za każdy dzień zwłoki w umieszczeniu harmonogramu”. 
W ust. 1.11. wnosimy o doprecyzowanie słów „za każdy przypadek”. 
W ust. 1.12. wnosimy o zamianę słów „z przyczyn niezależnych od Zamawiającego” 
na „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”. 
W ust. 1.13. wnosimy o doprecyzowanie słów „za każdy stwierdzony przypadek”. 
W ust. 1.14. wnosimy o doprecyzowanie słów „za każdy stwierdzony przypadek”. 
W ust.1.15. wnosimy o urealnienie tej kary i dostosowanie jej wysokości do kar 
przewidzianych dla Gminy w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. Obecnie kara 
ta jest rażąco wygórowana.  
Sformułowania, o których doprecyzowanie wnosimy są zbyt ogólne i nie można za 
ich pomocą stwierdzić za co konkretnie zostanie naliczona kara umowna, czy np. 
będzie to każdy dzień nieoznakowania pojazdu czy niewyposażenia go w urządzenie 
GPS? Prosimy o dookreślenie, że każdy przypadek oznacza np.: każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu obowiązków. 
 
Odpowiedź : 
 ust. 1.3. – zapis pozostaje bez zmian 
ust. 1.5. – zapis precyzyjny 
ust. 1.4. – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu 



ust. 1.6 - zapis pozostaje bez zmian 
ust. 1.7.   – zapis pozostaje bez zmian 
ust. 1.9.   – zapis pozostaje bez zmian 
ust. 1.10. – zapis pozostaje bez zmian 
ust. 1.11. -  zapis pozostaje bez zmian 
ust. 1.12. – dokonuje sie zmiany treści projektu umowy w ten sposób, że po słowach 
„niezależnych od Zamawiającego” dodaje się : „a jednocześnie z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę”. 
ust. 1.13. – zapis pozostaje bez zmian 
ust. 1.14. – zapis pozostaje bez zmian 
ust. 1.15. - zapis pozostaje bez zmian 
 
Pytanie nr 18 
Umowa § 13 ust. 1 
Art. 145 ust. 2 Pzp mówi o wynagrodzeniu należnym z tytułu wykonania części 
umowy, wykonanie umowy oznacza więc należyte wykonanie a słowo „prawidłowo” 
dodane przez Zamawiającego stanowi zbędne w tym wypadku powtórzenie. 
 
Odpowiedź : W § 13 ust. 1 projektu umowy wykreśla sie  przytoczony wyżej wyraz  
˶prawidłowo˝. 
 
Pytanie nr 19 
Umowa § 13 ust. 2.4 
Co Zamawiający rozumie przez „nakaz zajęcia majątku Wykonawcy”? 
 
Odpowiedź : Zawarte w § 13 ust.2, pkt 2.4 projektu umowy pojęcie ˶zajecia majątku 
Wykonawcy˝ jako przesłanki odstąpienia Zamawiajacego od umowy odnosi sie tylko 
do takiej sytuacji gdy owo zajęcie uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Odpowiednio dokonuje się zmiany treści § 13 ust 2, pkt 2.4 projektu 
umowy. 
 
Pytanie nr 20  
Umowa § 13 ust. 5  
Prosimy o dopisanie po słowach: „Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy” słów: „bądź jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym”.  
 
Odpowiedź : Zapis pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 21  
Opis przedmiotu zamówienia 
Prosimy o nadanie kodu odpadów  podanych w punkcie I – w opisie  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Odpowiedź : Dokonuje się zmiany treści Dz. I SIWZ oraz § 1 ust. 1 projektu umowy 
(załącznik nr 12 do SIWZ) w ten sposób, że w ogólnym opisie odpowiednio 
przedmiotu zamówienia i przedmiotu umowy do dotychczasowej treści dodaje się 
zapis w następującym brzmieniu :  
˶ 1.Odpady komunalne zmieszane : 
    -  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
 2.Odpady selektywnie zebrane : 



     - Odpady selektywnie zebrane, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały  
        Nr   XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 października  
        2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  
        usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
       nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez  
      właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.˝ 
 
  

Mając na względzie powyższe zmiany treści projektu umowy ( załącznik nr 12 do 

SIWZ ), w załączeniu przedkłada się załącznik nr 12a – projekt umowy o nowym 

brzmieniu. Dotychczasową treść załącznika nr 12 anuluje się w całości. 
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                                                                                                     Burmistrz 

                                                                                               /-/ Andrzej Kasiura 

 


