
 
 
PiRG.271.1.14.2015                                                           Krapkowice, 20.10.2015r. 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„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. , udzielam wyjaśnień do treści 
SIWZ i dokonuję zmiany jej treści  jak niżej:  
 
 Pytanie 1.  
 
 W SIWZ Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) właściwej dla Południowo-
Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Jednocześnie Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie instalacji, do których będzie przekazywał 
przedmiotowe odpady. 
 
Czy Wykonawca jest związany wskazaniem przez cały okres związania umową, czy 
w przypadku powstania w regionie innej instalacji spełniającej wymagania Zamawiającego 
może samodzielnie decydować o zmianie instalacji? 
 
 Odpowiedź. 
 
Zamawiający informuje, że wymóg wskazania instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości jest obowiązany je przekazywać wynika z zapisów ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania odpadów komunalnych do innej niż 
wskazana w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej 
dla regionu gospodarki odpadami komunalnymi, do którego należy lub będzie należała 
Gmina Krapkowice w okresie realizacji niniejszej umowy.  
W związku z powyższym dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że w załączniku  
nr 12 (projekt umowy), w § 5 ust 5, pkt 1, po kropce dopisuje się wyrazy : „Wykonawca w 
trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany instalacji po poinformowaniu pisemnym 
Zamawiającego. Zmiana instalacji nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy o którym mowa w § 2 umowy”. 
 
Pytanie 2. 

 
Zamawiający podaje w SIWZ, że zapotrzebowanie na worki o pojemności 120l wynosi 
17.200 szt. Jednak nie więcej niż 22.000 szt. miesięcznie. Zapotrzebowanie na worki 
o pojemności 80l wynosi natomiast 9.420 szt. jednak nie więcej niż 11.400 szt. miesięcznie. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż są to dane szacunkowe, które mogą ulec zmianie 
w zależności od rzeczywistych potrzeb. 
 
Czy Wykonawca ma rozumieć, że rzeczywiste potrzeby w rozumieniu przedmiotowego SIWZ 



to maksymalna ilość 22.000 szt. miesięcznie dla worków o pojemności 120l, oraz 
maksymalna ilość 11.400 szt. miesięcznie dla worków o pojemności 80l? 
Jak Zamawiający ma zamiar rozliczać z Wykonawcą konieczność dostarczenia worków 
wykraczających poza wskazane ilości w danym miesiącu? 
 
Odpowiedź.  
 
Dokonuje się zmiany w dziale I SIWZ – w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w 
ten sposób, że wykreśla się dotychczasową treść pkt 2, ppkt. 5 i nadaje nowe brzmienie : 
„Zapotrzebowanie na worki o pojemności 120l. wyniesie max. 660.000 szt. i 342.000 szt. 
worków o pojemności 80 l. w okresie realizacji umowy ( 30 miesięcy ). W przypadku 
konieczności zwiększenia max. liczby worków Zamawiający dokona ich zakupu w ramach 
zamówień uzupełniających.” 
W związku z powyższym dokonuje się analogicznej zmiany w treści SIWZ – załącznik nr 12  
( projekt umowy ), w § 1- ogólny opis przedmiotu umowy.” 
 
Pytanie 3 
 
Tygodniowe raporty mają zawierać informacje o ilości i rodzaju odebranych pojemników? 
Czy Zamawiający rozumie przez to ilość i rodzaj opróżnionych pojemników, czy fizyczne 
zabranie danych pojemników z terenu nieruchomości? 
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający przypomina, że przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice. 
Opisana w § 8, ust. 1, pkt 2 zawartość raportu tygodniowego wskazuje, że ma on zawierać 
informację o ilości i rodzaju odebranych pojemników na odpady komunalne z 
poszczególnych nieruchomości zamieszkałych. Przez odebranie pojemnika należy rozumieć 
jego opróżnienie z odpadów, a nie  zabranie z nieruchomości.     
 
Pytanie 4 
 
Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „niezwłocznie” zobowiązując w ten sposób 
Wykonawcę do przesłania zdjęć dokumentujących niewłaściwą segregację? Czy w ciągu 48 
godzin od wykonania zdjęć będzie terminem akceptowalnym dla Zamawiającego, przy 
założeniu, że notatka ma być doręczona w terminie 7 dni od zdarzenia? 
 
Odpowiedź. 
Dokonuje się zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie dotychczasowej treści w załączniku  
nr 12 ( projekt umowy ), w  § 5 ust. 4, pkt 12 i nadaje się nowe brzmienie : 
 
„Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku stwierdzenia w pojemnikach na odpady 
zmieszane odpadów, które zgodnie z deklaracją złożoną przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej winny być zbierane selektywnie lub stwierdzenia niewłaściwej segregacji 
odpadów zbieranych selektywnie, do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni) 
przekazywania Zamawiającemu stosownej notatki opisującej przedmiotowe zdarzenie  wraz 
z dokumentacją zdjęciową W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zdjęcia 
dokumentujące stwierdzony stan i przesłać je drogą elektroniczną na wskazany w umowie 
adres e-mail Zamawiającego. Zdjęcia muszą zostać wykonane w formacie  zawierającym 
informacje o terminie (dacie i godzinie) wykonania i lokalizacji GPS.  
 W opisywanych i potwierdzonych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru 
wszystkich odpadów komunalnych jako zmieszane. 
 
 



Pytanie 5 
 
Co Zamawiający rozumie przez wymóg udostępnienia Zamawiającemu co najmniej dwóch 
numerów telefonów kontaktowych w BOK? Czy to będą numery, pod którymi będzie 
dostępny Zamawiający, czy numery pod którymi ma być dostępny Wykonawca bezpośrednio 
do kontaktów z Zamawiającym? 
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający wyjaśnia, że dwa numery telefonów kontaktowych, które mają być 
udostępnione  Zamawiającemu, będą służyły do kontaktu pomiędzy mieszkańcami Gminy 
Krapkowice, a Wykonawcą. 
Zamawiający będzie kontaktował się z koordynatorem odpowiedzialnym za realizację umowy 
wskazanym przez Wykonawcę w § 9, ust. 2 projektu umowy. Zamawiający dopuszcza aby 
jeden z numerów telefonów w BOK był numerem koordynatora Wykonawcy. 
 
Pytanie 6 
 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do świadczenia usług dodatkowych określonych 
uchwałą nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Ponadto Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych 
zmian. 
  
Niniejszym wskazujemy, iż każda zmiana umowy wymaga zgody obu Stron i Zamawiający 
nie może narzucić Wykonawcy obowiązku akceptacji tych zmian bezkrytycznie. Wnosimy 
o zobowiązanie się przez Zamawiającego, że wszystkie zmiany przedmiotowej uchwały, 
z uwagi iż mają istotny wpływ na świadczone usługi przez Wykonawcę, będą uprzednio 
uzgadniane z Wykonawcą. Wykonawca nie może udzielić blankietowej zgody na 
świadczenie usług dodatkowych, nie wiedząc jakie to będą usługi. Podobnie, Wykonawca nie 
może udzielić blankietowej zgody w przypadku obniżenia należnego wynagrodzenia w 
sposób powodujący nierentowność Wykonawcy w zakresie tych usług dodatkowych. 
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres usług dodatkowych oraz ceny za ich realizację określa 
zgodnie  z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze 
uchwały. 
Jednocześnie informuję, że do tej pory każdorazowo przed dokonaniem zmian w 
przedmiotowej uchwale Zamawiający występował do Wykonawcy o przedstawienie 
propozycji cen i ich kalkulacji, które następnie przedstawiał  radnym w projekcie uchwały.  
Zamawiający  zobowiązuje się do kontynuowania wyżej przedstawionej praktyki w całym 
okresie realizacji umowy. 
 
Pytanie 7 
 
Czy Zamawiający przewiduje utworzenie stacjonarnego PSZOK w okresie związania umową 
z Wykonawcą? 
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający nie przewiduje utworzenia PSZOK w okresie objętym umową.  
 



 
Pytanie 8 
 
W SIWZ w części końcowej Zamawiający wskazuje istotne okoliczności mogące prowadzić 
do zmiany umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający nie może wymagać na tym 
etapie, aby Wykonawca podpisał każdy aneks do umowy zgodnie z oczekiwaniami 
Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie sformułowania zawartego 
z dziale XVIII ust. 1 lit. d i e: „Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z 
uwzględnieniem wprowadzonych zmian”. 
 
Odpowiedź. 
 
W dziale XVIII SIWZ, pkt 1 d i e dokonuje się następujących zmian. 
 
1. W pkt 1 d, po słowach : „Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z 
uwzględnieniem wprowadzonych zmian” dodaje się : „chyba, że zmiany te, niezależne od 
Zamawiającego, uniemożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy na nowych zmienionych 
warunkach” 
2. W pkt 1 e dodaje się zdanie „Zmiana uchwały może nastąpić po uprzednim 
przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.”  
 
3. W projekcie umowy, w § 13 ust. 1 ,pkt 4, po słowach : „Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian” dodaje się : „chyba, 
że zmiany, te niezależne od Zamawiającego, uniemożliwią Wykonawcy dalszą realizację 
umowy na nowych zmienionych warunkach” 
 
4. W projekcie umowy, w § 13 ust. 1 ,pkt 5 dodaje się zdanie „Zmiana uchwały może 
nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.”  
 
5. Anuluje się w całości treść § 12 ust. 5 i wprowadza się zapis o treści : 
      
    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli : 
       1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 60 dni licząc  
           od upływu terminu zapłaty, mimo wezwania złożonego na piśmie wystosowanego  
           przez Wykonawcę, a także w powtarzającym się co najmniej 3 razy każdym  
           z przypadków, o których mowa w § 9 umowy. 
      2) zmiany o których mowa w § 13 ust. 1, pkt 4 uniemożliwią Wykonawcy podpisanie  
          aneksu do umowy. 
 
Patrz również na odpowiedź na pytanie 6. 
 
 
Pytanie 9 
 
Wnosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 2 pkt 4) projektu umowy upoważniającego 
Zamawiającego do powierzenia poprawienia lub wykonania usług objętych umową innym 
podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy jeśli nienależyte wykonanie umowy 
zostanie stwierdzone co najmniej dwukrotnie w całym okresie obowiązywania umowy.  
Zapis ten jest nieprecyzyjny. Na przedmiot umowy składa się wiele różnych usług, 
a Zamawiający gwarantuje sobie prawo do powierzenia jakichkolwiek usług innym 
podmiotom przy stwierdzeniu nienależytego wykonania jakichkolwiek dwóch usług przez 
Wykonawcę w ramach umowy. W konsekwencji, np. dwukrotne nieodebranie odpadów 
w terminie może prowadzić do zlecenia przez Zamawiającego wykonania usług dodatkowych 
podmiotowi trzeciemu po stawkach wyższych niż otrzymuje Wykonawca na podstawie 



uchwały. Co więcej, zapis ten może prowadzić do zlecenia wykonywania usług przez 
Zamawiającego podmiotom faworyzowanym przez Zamawiającego.  
Niniejszy zapis rażąco narusza interesy Wykonawcy, wykraczając swoim brzmieniem poza 
cel, jaki należy mu przypisać w przedmiotowej umowie.  
Wnosimy zatem o doprecyzowanie zapisu, że Zamawiający może skorzystać z tego 
uprawnienia po zastosowaniu procedury opisanej w § 10 ust. 8 i 9 projektu umowy. 
 
 
Odpowiedź. 
 
Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 12 ( projekt umowy ) 
wykreśla się dotychczasowe brzmienie  § 4, ust. 2 pkt 4 i nadaje nowe brzmienie: 
 
 „ powierzyć poprawienie lub wykonanie usług objętych umową innym pomiotom na koszt 
 i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jeśli nienależyte wykonanie umowy zostanie stwierdzone 
co najmniej dwukrotnie po zastosowaniu procedury opisanej w § 10 ust. 8 i 9 projektu 
umowy.” 
Jednocześnie w § 10 ust. 9 poprawia się błąd pisarski w ten sposób, że  wyraz : „ (….)  
w ust. 1” wykreśla się i zastępuje nowym brzmieniem: „(….)  
w ust. 8” 
 
Pytanie 10 
 
Zamawiający wskazuje w projekcie umowy § 5 ust. 4 pkt 2, że Wykonawca zobowiązany 
będzie do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach 
zamieszkałych z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do umowy. Jednocześnie 
jednakże Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zwiększenia częstotliwości odbioru 
w określonych przypadkach.  
W jakim zakresie Zamawiający przewiduje konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru?  
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający informuje, że zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych może 
nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Krapkowice, przyjętym uchwałą Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 18.06.2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Krapkowice i zostały szczegółowo opisane w § 5, ust. 4, pkt 2 
projektu umowy.  
 
Jednocześnie w § 5 ust. 4, pkt 2 poprawia się błąd pisarski w ten sposób, że  wyrazy : „ (….)  
w załączniku nr 6 do umowy (…)” wykreśla się i zastępuje nowym brzmieniem: „(….)  
w załączniku nr 7 do umowy (…)”. 
 
Pytanie 11. 
 
Zamawiający wskazuje w projekcie umowy § 5 ust. 4 pkt 28, że dopuszcza jedynie różnicę 
pomiędzy zestawieniem ważeń uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli a danymi 
wynikającymi z zestawienia ważeń wystawionych przez regionalną instalację przetwarzania 
odpadów komunalnych lub kwitów wagowych przedłożonych przez Wykonawcę w przypadku 
odpadów komunalnych selektywnie zebranych jedynie ze stanu paliwa w baku. W § 5 ust. 4 
pkt 27 projektu umowy Zamawiający wskazuje natomiast, że zastrzega sobie prawo 
dokonania do 100 kontroli w roku kalendarzowym. Jednocześnie, w § 12 ust. 2 pkt 6 
Zamawiający wskazuje, że stwierdzenie różnic pomiędzy ważeniami daje Zamawiającemu 
prawo do odstąpienia od umowy.  



Zapisy te są rażąco krzywdzące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może dać gwarancji co do 
prawidłowości działania dwóch wag, które nie stanowią jego własności, w każdym przypadku 
oraz ich 100% zgodności. Mogą wystąpić pomiędzy nimi chociażby nieznaczne różnice. 
Wnosimy o zakreślenie marginesu błędu ważenia, tak aby uchronić ciągłość umowy oraz aby 
nie dać Zamawiającemu prawa do skorzystania z takiej przesłanki zaistniałej niezależnie od 
Wykonawcy, w celu zakończenia umowy. 
 
Odpowiedź. 
Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że wykreśla się dotychczasową treść  § 5 
ust. 4 pkt 28 i nadaje nowe brzmienie: „Zamawiający dopuszcza różnicę pomiędzy 
zestawieniem ważeń uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli, o których mowa w 
pkt 27, a danymi zawartymi w zestawieniu ważeń wystawionych przez regionalną instalację 
przetwarzania odpadów komunalnych lub w kwitach wagowych przedłożonych przez 
Wykonawcę w przypadku odpadów komunalnych selektywnie zebranych wynikającą 
 z pojemności paliwa w baku danego pojazdu (1l. odpowiada 1kg.). 
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na określenie dodatkowego 
marginesu błędu ważenia, poza wyżej określonym. 
 
 
Pytanie 12 
 
Wnosimy o dodanie z zapisie § 5 ust. 6 pkt 18 projektu umowy definicji pojęcia dni robocze tj. 
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Odpowiedź. 
 
Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 12 ( projekt umowy )  
w § 5 ust. 6 pkt 18, po wyrazach „(…) w terminie 5 dni roboczych (…)” dodaje się wyrazy 
 „(…) tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy” (…). 
 
Pytanie 13 
 
W § 6 ust. 2 projektu umowy Zamawiający żąda aby Wykonawca, na polecenie 
Zamawiającego zwiększał częstotliwość odbiorów odpadów komunalnych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu usługi ze wskazanych miejsc. Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 zwiększenie 
częstotliwości może nastąpić w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice tj. jeżeli położenie lub 
charakter nieruchomości uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki 
o zadeklarowanej pojemności. Dopuszcza się wówczas wyposażenie takiej nieruchomości 
w pojemniki o objętości wynoszącej 50% zadeklarowanej pojemności przy jednoczesnym 
dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel 
nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i może dotyczyć wyłącznie nieruchomości 
zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. 
W związku z tym, iż to Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów, wnosimy o 
zmianę procedowania w takich przypadkach przez dodanie zapisów o konsultacjach z 
Wykonawcą w zakresie ewentualnych problemów z odbieraniem odpadów i poszukiwaniem 
alternatywnego rozwiązania. Zwiększenie częstotliwości narzucone przez Zamawiającego 
nie zawsze musi okazać się najlepszym rozwiązaniem. 
 
Zgodnie z § 6 ust. 3 projektu umowy wprowadzone przez Zamawiającego zmiany mogą 
stanowić podstawę do zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Wnosimy 
o dodanie zapisu, że koszty wydruku i obowiązek dystrybucji nowych harmonogramów 
spoczywa na Zamawiającym. 
 
 



Odpowiedź. 
 
Zamawiający informuje, że każdorazowo przed dokonaniem zmian w częstotliwości odbioru 
odpadów komunalnych z nieruchomości wielorodzinnych dokonywana jest szczegółowa 
analiza w zakresie przesłanek wskazanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Krapkowice. I tylko i wyłącznie w przypadku ich stwierdzenia wydawana 
jest stosowna zgoda.    
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 6, ust. 3 projektu umowy. 
 
Pytanie 14. 
 
W § 8 ust. 5 projektu umowy Zamawiający żąda od Wykonawcy aby dostarczał również 
półroczne raporty w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. 
Przedmiotem przetargu jest jedynie odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. 
Wnosimy o wykreślenie obowiązku pozostającego bez związku z przedmiotem umowy.  
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu ust. 5 w § 8 projektu umowy. W związku 
z nie objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości 
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice Zamawiający chce posiadać 
wiedzę na temat ilości odpadów komunalnych, które powstają na tego typu 
nieruchomościach. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 4b 
„Sprawozdawczość i analizy” nie rozstrzyga przedmiotowej kwestii, w związku z powyższym 
celem ułatwienie Zamawiającemu weryfikacji poprawności danych zawartych w 
sprawozdaniach Zamawiający zastrzega sobie w projekcie umowy przedkładanie dwóch 
półrocznych sprawozdań osobno dla nieruchomości objętych przedmiotem umowy i osobno 
dla nieruchomości niezamieszkałych.  
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w projekcie umowy w następującym zakresie: 
W § 8, ust. 1, pkt 3 po kropce dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu: „Wykonawca 
zobowiązuje się do rozpisania w przedmiotowym sprawozdaniu wszystkich odpadów 
komunalnych poddanych procesowi R12 na poszczególne frakcje, wskazując ich sposób 
zagospodarowania, masę i kod powstałego odpadu.” 
 
Pytanie 15. 
 
Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy do kwoty 50 zł za 
każdy dzień opóźnienia, oraz kary umownej z § 10 ust. 1 pkt 16 do kwoty 500 zł. Wskazana 
kwota, odpowiednio 100 zł oraz 1000 zł są rażąco wygórowane i wykraczają poza czynnik 
jedynie mobilizujący do prawidłowej realizacji umowy, prowadząc do stworzenia okoliczności 
możliwości wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy bez jednoczesnego 
ponoszenia jakiejkolwiek szkody majątkowej.  
 
Wnosimy o zmianę zapisu § 10 ust. 1 pkt 4 projektu umowy przez uzależnienie nałożenia 
kary umownej od winy Wykonawcy, tj. przez zamianę sformułowania „opóźnienie” na 
„zwłokę”. Raporty są składane codziennie i statystycznie zachodzi bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że może powstać problem z dostarczeniem raportu na określony czas 
z uwagi np. na brak prądu, czy problemy z siecią internetową.  
 
Wnosimy o wyjaśnienie, którą z kar - § 10 ust. 1 pkt 5 czy § 10 ust. 1 pkt 6 projektu umowy - 
Zamawiający ma zamiar stosować w przypadku braku odbioru odpadów w danym dniu 
z jednej ulicy? Kara 1000 zł, o której mowa w pkt 6  stanowi równowartość kary nałożonej za 
brak odbioru odpadów z 20 nieruchomości. Wnosimy o dodanie zapisu, że Zamawiający 
będzie stosował karę niższą. 



 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar określonych w § 10, ust. 1 pkt 2 
 i pkt 16. 
Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy w następujący sposób, że:  

1. anuluje się w całości treść § 10, ust. 1 pkt 4 i nadaje nowe brzmienie: „ – w wysokości 
50,00 zł za każdą godzinę zwłoki wynikającej z przyczyn za którą Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,  w złożeniu raportu dziennego, o którym mowa w § 8, ust. 1, pkt 1 
”, 

2. w § 10 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „W przypadku kar określonych  
w ust. 1 pkt 5 i 6 Zamawiający będzie stosował niższą karę”. 

 
 
Pytanie 16 
Wnosimy o zmianę zapisu § 10 ust. 9 projektu umowy przez wskazanie prawidłowego 
odniesienia do ust. 8 w miejsce ust. 1. 
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy w następującym zakresie: § 10, ust. 9 
otrzymuje brzmienie: „Zamawiający uprawniony jest do dokonania zlecenia wykonania usługi 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu 
terminu, o którym mowa w ust. 8.” 
 
Pytanie 17 
 
Wnosimy o zmianę zapisu § 12 ust. 7 poprzez określenie zobowiązań Zamawiającego 
również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wskazane bądź 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę: 
 
„Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, obowiązany 
jest do:  

1) Dokonania odbioru prawidłowo wykonanych usług do momentu odstąpienia, 
2) Dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia.” 
 
Odpowiedź. 
 
Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 12 (projekt umowy) , że 
anuluje się dotychczasową treść § 12 ust. 7 i nadaje nowe brzmienie : 
 

„Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru usługi przerwanej jeśli została wykonana zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, 

2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane i 
odebrane przez Zamawiającego, do dnia odstąpienia.” 

 

 
Pytanie 18 
 
Projekt umowy  §5 pkt. 22 



 
„Wykonawca ubezpieczy pojemniki na własny koszt.”  
Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Nałożenie na wykonawcę takiego obowiązku jest 
nieuzasadnione, gdyż wykonawca jest zobowiązany do utrzymania pojemników                               
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz do bieżącej 
konserwacji, naprawy lub wymiany zniszczonych pojemników. Potwierdza to wyrok KIO                
z 18.11.2014 syg. 2304/14, w którym Izba uwzględniła zarzut i nakazała wykreślenie 
postanowienia jako zbędnego i niecelowego.   
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający  dokonuje zmiany w projekcie umowy w następującym zakresie : wykreśla się 
w § 5 ust.6, punkt 22  
 
 
 
W związku z powyższymi zmianami anuluje się dotychczasowy załącznik nr 12 do SIWZ  
( projekt umowy ) i zstępuje nowym brzmieniem –załącznik nr 12 do SIWZ ze zmianami  
z dnia 20.10.2015r., w załączeniu do niniejszego pismo. 
 
Ponadto dokonuje się zmiany treści SIWZ, ten sposób, że w dz. XVIII – Postanowienia 
końcowe anuluje się dotychczasową treść i nadaje nowe brzmienie: 
 
„1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy  
 w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona się wyboru Wykonawcy  
 w przypadku: 
 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie   
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy :  
 a)  podatku VAT- wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od   
      wartości netto, określonej w ofercie,  powiększone o VAT w aktualnej   
      wysokości, 

                         b) wysokości minimalnego wynagrodzenia z a pracę ustalonego na  
                            podstawie art. 2  ust. 3-5  z dnia 10 października 2002r. o minimalnym  
                            wynagrodzeniu z pracę (Dz.U.  Nr 200, poz. 1679 ze zm.), 
                         c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  
                             zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne  
                             lub zdrowotne. W  przypadku  zmian  przepisów,  w  zakresie  o  którym 
                             mowa  w  lit.  b)  i  c), Zamawiający  lub Wykonawca, w terminie 30 dni od 
                            wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się  do drugiej  strony   
                            o przeprowadzenie  negocjacji  w  sprawie odpowiedniej zmiany   
                            wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Propozycja zmiany  
                            wynagrodzenia wina być poparta stosownymi obliczeniami. Wyliczenia te 
                            (kalkulacja  kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających  
                             z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia  
                           osób wykonujących  prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić załącznik 
                           do aneksu do umowy. 

2) gdy nastąpi zmiana podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na formularzu ofertowym, a 
jednocześnie będącego Podmiotem na którego zasoby Wykonawca powołał 
się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 



warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w 
trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

3) w przypadkach losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne i 
niemożliwe do przewidzenia wydarzenia np. powódź, podtopienia, katastrofy 
itp.), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy, terminy realizacji  i 
odbioru odpadów, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotowe 
usługi w terminach określonym w harmonogramie, niezwłocznie po ustaniu 
przeszkód, uniemożliwiających zgodne z umową ich wykonanie,   

4) w razie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy  
o odpadach oraz wydania rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, 
uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zmian za 
uiszczoną przez właściciel nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian chyba, że 
zmiany te, niezależne od Zamawiającego, uniemożliwią Wykonawcy dalszą 
realizację umowy na nowych zmienionych warunkach. 

5) w przypadku zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie 
określenia rodzajów usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
oraz wysokości cen za te usługi, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Zmiana 
uchwały może nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z 
Wykonawcą. 

6) w przypadku konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych, przy zachowaniu częstotliwości ich odbioru określonej w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

 

2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez    
      przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny  
      zawierać:  

1)  opis zmiany, 

2)  uzasadnienie zmiany, 

3)  koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

4)  czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy 
 
 
3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy KC jeśli przepisy   
     ustawy PZP i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie stanowią inaczej.” 
 
 
Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:  
  
1. w załączniku nr 12 (projekt umowy), wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 4, pkt 23 
     i nadaje nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia  
    Zamawiającemu w terminie do 14 dni od rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,  
     systemu monitorowania pojazdów wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego  
     w obsłudze oprogramowania.” 
2. w dziale I –opis przedmiotu zamówienia, pkt 6 –Szczegółowe wymagania stawiane    
     Wykonawcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ppkt. 10,  



     10a, 11 wykreśla się wyrazy „(…) w terminie 14 od dnia / daty podpisania umowy (…)” 
      i zastępuje nowym brzmieniem : „(…) w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia  
      przedmiotu  umowy (…)”. 
     W związku z powyższym dokonuje się analogicznej zmiany w treści SIWZ.- załącznik 
      nr 12 ( projekt umowy), w § 1 pkt 2, ppkt 9, ppkt 9a i 10 – szczegółowy opis przedmiotu  
     umowy.” 
 
  3. w załączniku nr 12 (projekt umowy), wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 6, pkt 7 
      i  nadaje nowe brzmienie : 
 
     „Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w każdym roku     
     kalendarzowym następujących ilości worków na odpady komunalne: 

a) 1500 szt. worków żółtych – 120 l. 
b) 1500 szt. worków brązowych – 120 l. 
c) 800 szt. worków zielonych – 80 l. 

 
     W 2018 roku ilość worków dostarczonych Zamawiającemu ma stanowić połowę w/w  
     ilości. W/w  ilości worków zawarte są w ogólnym ( 30 miesięcznym ) zapotrzebowaniu  
     na worki o których mowa w § 1 projektu umowy – Ogólny opis przedmiotu umowy. 
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                                                                                                             Burmistrz 
                                                                                                     /-/Andrzej Kasiura 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


