
PiRG.271.1.14.2014       Krapkowice, dn. 29.09.2014r.  

 

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór                                  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Krapkowice”. 

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

publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami, odpowiadając na 

zapytania Wykonawcy, wyjaśniam:  

Pytanie nr 1 

SIWZ I. Opis Przedmiotu Zamówienia, Umowa § 1 ust. 1 Ogólny opis przedmiotu 

umowy 

Zamawiający zastrzega, że podane ilości worków są danymi szacunkowymi, które mogą 

ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb, 

przy czym Zamawiający podał jednocześnie, że worków o poj. 120 l będzie nie więcej niż 

22.000 szt. miesięcznie, a worków o poj. 80 l nie więcej niż 11.400 szt. miesięcznie. Czy 

zestawienie powyższych zapisów oznacza, że zwiększenie zapotrzebowania może 

przekraczać 22.000 szt. (120 l) i 11.400 szt. (80 l) miesięcznie ? Czy też zastrzeżenie 

wskazane w SIWZ o możliwości zwiększenia miesięcznego zapotrzebowania na worki 

dotyczy zwiększenia zapotrzebowania powyżej 17.200 szt. ale do maksymalnej liczby 

22.000 szt. na 120 l worki  i zwiększenia zapotrzebowania powyżej 9.420 szt. ale do 

maksymalnej liczby 11.400 szt. na worki 80 l. ?  

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający informuje, z e worki o pojemnos ci 80 l i 120 l okres lone w SIWZ w Opisie 
Przedmiotu Zamo wienia oraz w Umowie w § 1 ust. 1 Ogo lny opis przedmiotu umowy w 
ilos ci kolejno 14.400 szt. i 22.000 szt. miesięcznie nie ulegną zwiększeniu powyz ej 
okres lonych wartos ci. 
 

Pytanie nr 2 

SIWZ III. Opis sposobu obliczania ceny oferty i Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz 

rzeczowo-cenowy oraz § 2 ust. 2. Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny na odbiór poszczególnych rodzajów 

odpadów, przy czym część usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach umowy nie 

jest wyodrębniana jako pozycja w formularzu rzeczowo – cenowym, np.: organizacja 



akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, obsługa punktów zbiórki 

zużytych baterii i akumulatorów, MPSZOK, itd. Biorąc pod uwagę dyspozycję z zapisu 

Rozdziału III ust. 3. SIWZ  należy rozumieć, że  Zamawiający oczekuje, że koszty tych 

usług Wykonawca doliczy do poszczególnych pozycji formularza rzeczowo – cenowego ? 

Prosimy o potwierdzenie powyższego.  

Odpowiedź nr 2:  

Tak. Wykonawca uwzględnia koszt usług obejmujących organizację akcyjnej zbiórki mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 

niebezpiecznych, obsługę punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw i zużytych baterii jak również 

obsługę MPSZOK-a w formularzu rzeczowo-cenowym, co zgodne jest z treści działu I SIWZ Opis 

przedmiotu zamówienia (wers 8 i kolejne) działu III SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny oferty i 

odpowiednio z treścią §1 oraz § 2 ust. 2 projektu umowy (zał. nr 12 do SIWZ).  

 

Pytanie nr 3 

Umowa § 2 ust. 1, formularz ofertowy i formularz rzeczowo - cenowy  

Czy wynagrodzenie Wykonawcy określone §2 ust. 1 jest wynagrodzeniem 

maksymalnym w ramach Umowy ? Jeśli tak to, czy wynagrodzenie Wykonawcy jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym ?    

Odpowiedź nr 3 

 Zgodnie z treścią §3 ust. 2 i §2 ust.4 projektu umowy (zał. nr 12 do SIWZ), przyjęto 

wynagrodzenie kosztorysowo-powykonawcze.  

Pytanie nr 4 

Umowa § 3 ust. 7 

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 nr 4 

Treść § 3 ust. 7 projektu umowy nie dotyczy sytuacji, o których mowa w Państwa 

pytaniu, tzn. że nie chodzi o sytuacje sporne co do części wartości kwoty z faktury. Zapis 

ten przewiduje wszystkie przypadki nie pozwalające Zamawiającemu dokonania zapłaty 

na podstawie faktury źle wystawionej (np. błędnie podany adres lub nazwa 

Zamawiającego, nieprawidłowy NIP Zamawiającego, błędnie zafakturowana kwota 

wynagrodzenia, niewłaściwa stawka podatku VAT itp. ). Wykonawca więc nie powinien 

mieć obaw, o których mowa w jego zapytaniu, gdyż prawidłowe wystawienie faktury 

zależne jest tylko i wyłącznie od niego samego.    

Pytanie nr 5 

Umowa § 4 ust. 3 

Ze względu na mało precyzyjne sformułowanie i daleko idące konsekwencje dla 

Wykonawcy wnosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający przed skorzystaniem z 

uprawnień wskazanych w ust. 3 pkt od 3.1 do 3.4. wezwie Wykonawcę na piśmie do 

należytego wykonania usługi wskazując na czym polega nienależyte wykonanie usługi i 

wyznaczy Wykonawcy odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń.  

Odpowiedź nr 5: 

Sprawę tę reguluje treść §16 ust. 3 projektu umowy (zał. nr 12 do SIWZ).  

Pytanie nr 6 

Umowa § 5 ust. 4.10 i § 6 ust. 4 i 5 oraz § 14 – zmiany umowy 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i podana w SIWZ 

liczba odpadów jest prognozą. 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 zapisy w § 14 dotyczące 

zmiany umowy w ramach art. 144 Pzp umożliwiają również zwiększenie wynagrodzenia 

w przypadku odbioru zwiększonej ilości odpadów ponad liczby wskazane w SIWZ i 

formularzu rzeczowo – cenowym w przypadku np.: zwiększenia o 10% ? 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 nr 6: 

Wbrew twierdzeniom Wykonawcy Zamawiający przewidział możliwość udzielania 

zamówień uzupełniających (patrz treść ogłoszenia o zamówieniu- sekcja VI pkt. VI.3 

oraz pkt. 10 działu IV Opis sposobu przygotowania oferty). Ponadto Zamawiający 

uregulował wszelkie sprawy związane z tematem zapytania w treści §2 ust. 4 i § 3 ust. 2 

projektu umowy (zał. nr 12 do SIWZ).   

Pytanie nr 7 

Umowa § 10 ust. 1.2, ust. 1.3., ust. 1.9, ust. 1.10, ust. 1.11, ust. 1.13, ust. 1.14. 

W ust. 1.2. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień 

zwłoki”. 

W ust. 1.3. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień 

zwłoki”. 

W ust. 1.9. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu” na „za 

każdy dzień zwłoki w dostarczeniu”. 

W ust. 1.10. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień 

zwłoki ”. 

W ust. 1.11.  wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu” na „za 

każdy dzień zwłoki w dostarczeniu”. 

W ust. 1.13. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień 

zwłoki ”. 

W ust. 1.14. wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień 

zwłoki ”. 

Odpowiedź nr 7:  

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.  

Pytanie nr 8  

Czy Regulamin PSZOK-a dotyczy również MPSZOK-ów ? 

Odpowiedź nr 8: 

Regulamin korzystania z PSZOK-a, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 

XXIX/466/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 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, za wyjątkiem punktów 1 i 8 oraz częściowo pkt 10                        

w odniesieniu do umieszczenia cennika na wjeździe na teren PSZOK-a Działu II Ustaleń 

szczegółowych dotyczy również MPSZOK-ów. 

Pytanie nr 9 

W związku z wymogiem posiadania bazy magazynowo-transportowej oraz  zezwolenia 

na zbieranie prosimy o informację czy Wykonawca musi posiadać zezwolenie na 

zbieranie odpadów o następujących kodach:  

200108, 200113*, 

200114*,200115*,200117*,200119*,200121*,200123*,200125,200126*,200127*, 

200128,200129*,200130,,200131*,200132,200135*,200136,200138,200140,200180,2

00201,200307,200399. 

Odpowiedź nr 9:  

Zamawiający informuje, z e wymo g posiadania bazy magazynowo-transportowej wynika 
z ustawy z dnia 13 wrzes nia 1996 roku o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach. 
Natomiast jej szczego łowe wymogi okres la Rozporządzenie Ministra S rodowiska z dnia 
11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Zezwolenie na zbieranie odpado w winno obejmowac  te kody odpado w, kto re zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/466/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 
dnia 25 czerwca 2014 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, będą 
odbierane od mieszkańców Gminy Krapkowice w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, lub do czasu jego utworzenia w MPSZOK-u. 
 

Pytanie nr 10 

Czy w przypadku przekroczenia ogólnej liczby 7 700 sztuk  pojemników w całym 

okresie obowiązywania umowy Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie ? 

Odpowiedź nr 10:  

W przypadku, gdy liczba pojemniko w na odpady komunalne okres lona w ilos ci 7.700 szt. 
zostanie przekroczona w okresie trwania umowy, Zamawiający w ramach zamo wien  
uzupełniających spisze odrębną umowę z Wykonawcą.    
 

Pytanie 11 



Według naszej wiedzy podana ilość popiołu jest zawyżona – 75 kg/mieszkańca/rok.   W 

związku z powyższym czy Zamawiający przewiduje jej zmniejszenie ? 

Odpowiedź 11:  

Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia ilos ci popiołu. Zgodnie z zapisem § 2 ust. 4 
umowy cena, jaką zapłaci Zamawiający Wykonawcy będzie wynikac  z ilos ci faktycznie 
odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpado w komunalnych w ramach 
realizowanego zamo wienia przy zastosowaniu cen wynikających z Formularza rzeczowo – 
cenowego.  
Pytanie 12 

Prosimy o nadanie kodu odpadu na popiół ? 

Odpowiedź nr 12:  

Kod odpadu na popiół: 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. 

Pytanie 13: 

Czy w odpadach selektywnie zebranych Zamawiający ujął  ilość odebranych leków 

pochodzących z gospodarstw domowych ? 

Odpowiedź nr 13:  

Zamawiający uwzględnił w odpadach selektywnie zbieranych ilos c  przeterminowanych leko w 
pochodzących z gospodarstw domowych, o kto rych mowa w projekcie umowie w § 1, ust. 2 pkt. 
2.8 oraz w SIWZ w pkt. 8 Szczego łowego opisu przedmiotu zamo wienia. 

 

Pytanie 14  

Prosimy o podanie kodów odpadów „zielonych”.  Zgodnie z katalogiem odpady „zielone” 

klasyfikuje się pod kodem 200201 a odpady kuchenne ulegające biodegradacji pod 

kodem 200108. W SIWZ odpady te zostały ujęte w jedną grupę do odbioru w 

workach/pojemnikach brązowych. 

Odpowiedź nr 14:  

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  przez odpady zielone należy 

rozumieć - -  odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z 

czyszczenia ulic i placów. Mając na uwadze powyższe kod odpadów zielonych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  

to 20 02 01. 

        Podpisał: 

        /-/Andrzej Kasiura 

                                                                     Burmistrz  



 

  


