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        Łódź, dnia 4 marca 2020 r. 

 

Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

     

Odwołujący: 

REMONDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa  

faks: +48 (42) 42 651 29 93 

e-mail: lodz@remondis.pl   

reprezentowany przez: 

radcę prawnego Monikę Ziółkowska 

Kancelaria Radcy Prawnego 

ul. Zielona 1, 90-414 Łódź 

e-mail: m.ziolkowska@op.pl  

  

Zamawiający: 

Miasto Zduńska Wola 

Urząd Miasta Zduńska Wola 

ul. Złotnickiego 12 

98-220 Zduńska Wola  

tel. 43 825 02 29,  faks 43 825 02 02 

zp@zdunskawola.pl  

https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego prowadzonego przez Miasto Zduńska Wola na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), którego wartość szacunkowa jest równa  

lub przekracza kwoty wskazane w przepisach wykonawczych wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta 

Zduńska Wola w latach 2020-2021” Znak sprawy: ZEOS.GOK.271.1.2020 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego 

Unii Europejskiej 24 lutego 2020 r. (nr ogłoszenia: 90111-2020-PL). 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: została zamieszczona na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings w dniu 24 lutego 2020 r. 

 

 

ODWOŁANIE 

 

 

mailto:lodz@remondis.pl
mailto:m.ziolkowska@op.pl
mailto:zp@zdunskawola.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings


2 

 

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej jako: Pzp),  

w imieniu wykonawcy REMONDIS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie (02-981), przy ul. Zawodzie 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031135, NIP: 7280132515, REGON: 

01108914100000, (dalej jako: „Odwołujący”), wnoszę odwołanie wobec treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021” Znak 

sprawy: ZEOS.GOK.271.1.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę wskazaną w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

I. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu: 

1. dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję w zakresie w jakim Zamawiający wymaga 

by Wykonawca przekazał odebrane odpady komunalne do instalacji 

komunalnych zapewniających dla odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych), że co najmniej 10% dostarczonych 

odpadów zostanie odzyskana i przekazana do recyklingu  

lub przygotowana do ponownego użycia czym Zamawiający naruszył 

art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

2. dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, 

by Wykonawca w comiesięcznych raportach podawał Zamawiającemu 

informacje przekazywane przez prowadzących instalacje zgodnie  

z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dwa razy w roku 

czym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

3. dokonanie niewyczerpującego, nieprecyzyjnego opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję  

w zakresie, w jakim Zamawiający nie wskazał, czy Wykonawca winien 

oszacować i uwzględnić w cenie ofertowej: 

- ryzyko zwiększenia kosztów realizacji usługi w razie zmiany przepisów 

prawa mających wpływ na koszty realizacji usług; 

- ryzyko wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów; 

- ryzyko wzrostu wysokości opłaty marszałkowskiej. 

 czym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

4. dokonanie niewyczerpującego, nieprecyzyjnego opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję  

w zakresie, w jakim Zamawiający nie wskazał w pkt III 6. 7) załącznika nr 

7 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający 

podał, że: Wykonawca powinien wyposażyć pojazdy w czujniki zapisujące 

dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów w pojemnikach – 

umożliwiających weryfikację tych danych; 

 czym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

5. dokonanie niewyczerpującego, nieprecyzyjnego opisu przedmiotu 
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zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję  

w zakresie, w jakim Zamawiający w pkt III 6. 8) załącznika nr 7 do SIWZ: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podał, że system monitoringu 

musi wskazywać jaka frakcja odpadu została odebrana danego dnia oraz 

jaka frakcja odpadu odbierana jest w danej chwili  

czym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

6. dokonanie niewyczerpującego, nieprecyzyjnego opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję  

w zakresie, w jakim Zamawiający w pkt III 9.3) załącznika nr 7 do SIWZ: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie podał częstotliwości 

zleconego Wykonawcy kolportażu materiałów 

czym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp; 

 

7. uregulowanie we wzorach umów (w § 14 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy dla cz. 

I i II oraz w § 12 ust. 3 wzoru umowy dla cz. III zamówienia) stanowiących 

załącznik do SIWZ przesłanek zmiany wartości umowy brutto z 

pominięciem możliwości zmiany wysokości stawek jednostkowych  za 1 

Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów czym Zamawiający 

naruszył  art. 7 ust. 1 Pzp i art. 3531 Kc w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp;  

 

8. uregulowanie we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 

odstąpienia od umowy z rażącym naruszeniem zasady równości stron 

stosunku cywilnoprawnego oraz przekroczeniem zasady swobody umów 

czym Zamawiający naruszył  art. 7 ust. 1 Pzp i art. 3531 Kc w zw. z art. 

14 ust. 1 Pzp;  

 

II. Wobec powyższego Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i: 

1. nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ:  

a) polegającej na usunięciu wymogu przekazywania odebranych 

odpady komunalne do instalacji komunalnych zapewniających 

dla odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), że 

co najmniej 10% dostarczonych odpadów zostanie odzyskana i 

przekazana do recyklingu lub przygotowana do ponownego 

użycia (dot. zarzutu nr 1); 

 

b)polegającej na usunięciu obowiązku comiesięcznego 

raportowania Zamawiającemu o: 

- ilości i rodzaju wydzielonych odpadów surowcowych (papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady) ze strumienia 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych [Mg]; 

- ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno – 

biologicznym przetwarzaniu niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie 

[Mg] (dot. zarzutu nr 2); 

 

c) polegającej na wprowadzeniu do wzorów umów poniższych 

zapisów: 
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„Wysokość stawek jednostkowych oraz wartość umowy brutto 

ulega zmianie w przypadku: 

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na koszty realizacji 

usług, o udokumentowaną wysokość wzrostu kosztów; 

- zmiany kosztów zagospodarowania odpadów,  

o udokumentowaną wysokość wzrostu kosztów 

zagospodarowania. 

- zmiany wysokości opłaty marszałkowskiej, o wysokość wzrostu 

opłaty” (dot. zarzutu nr 3); 

 

d) polegającej na zmianie pkt III 6. 7) załącznika nr 7 do SIWZ: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez 

doprecyzowanie, że wymóg dotyczy jedynie pojemników: 

„Wykonawca powinien wyposażyć pojazdy w czujniki zapisujące 

dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów w 

pojemnikach – umożliwiających weryfikację tych danych” (dot. 

zarzutu nr 4); 

 

e) polegającej na usunięciu z pkt III 6. 8) załącznika nr 7 do 

SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymogu, by 

system monitoringu musiał wskazywać jaka frakcja odpadu 

została odebrana danego dnia oraz jaka frakcja odpadu 

odbierana jest w danej chwili  (dot. zarzutu nr 5); 

 

f) polegającej na doprecyzowaniu w pkt III 9.3) załącznika nr 7 do 

SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia częstotliwości 

zleconego Wykonawcy kolportażu materiałów  (dot. zarzutu nr 6); 

 

g) polegającej na zmianie § 14 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy dla cz. I 

i II oraz § 12 ust. 3 wzoru umowy dla cz. III zamówienia 

stanowiących załącznik do SIWZ poprzez wskazanie, że 

przesłanki zmiany wartości umowy brutto dotyczą również 

możliwości zmiany wysokości stawek jednostkowych  za 1 Mg 

odebranych i zagospodarowanych odpadów  (dot. zarzutu nr 7); 

 

h) polegającej na zmianie § 13 ust. 6 wzoru umowy dla cz. I i II 

oraz w § 11 ust. 6 wzoru umowy dla cz. III zamówienia na 

następujący zapis: „Warunkiem odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 

1-5 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania 

swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 

terminu wynoszącego co najmniej 14 dni rozpoczynający się od 

dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może 

być złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego 

terminu.”  

oraz zmianie § 13 ust. 8 wzoru umowy dla cz. I i II oraz w § 11 

ust. 8 wzoru umowy dla cz. III zamówienia na następujący zapis: 
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„Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli 

Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia, 

za które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami 

umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed 

odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania 

zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy 

termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia 

dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być 

złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu 

dokonania płatności” (dot. zarzutu nr 8). 

 

 

2. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów 

postępowania odwoławczego, w tym zwrotu poniesionych kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika, według rachunku przedstawionego  

na rozprawie. 

 

III. Wnoszę ponadto o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów  

z dokumentów w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021” Znak 

sprawy: ZEOS.GOK.271.1.2020 na okoliczności wskazane w uzasadnieniu 

odwołania. 

 

IV. Odwołanie zostaje wniesione w terminie przewidzianym art. 182 ust. 1 pkt 1 

Pzp. 

 

V. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu z zachowaniem 

terminu,  

o którym mowa w art. 180 ust. 5 Pzp. 

 

VI. Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie  

z art. 179 ust. 1 Pzp, bowiem ma interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia i może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych. REMONDIS Sp.  

z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem prowadzącym działalność  

w zakresie odbioru odpadów zainteresowanym uzyskaniem niniejszego 

zamówienia. Tymczasem w/w naruszenia Pzp, jakich dopuścił się 

Zamawiający, uniemożliwiają lub znacząco utrudniają Odwołującemu 

oszacowanie ceny ofertowej i złożenie oferty, co naraża REMONDIS Sp.  

z o.o. na szkodę powstałą w wyniku nieuzyskania zamówienia poprzez 

uniemożliwienie osiągnięcia z tego tytułu określonego zysku. 

 

 

UZASADNIENIE 
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Dotyczy zarzutu nr 1 

W pkt III 1. ust. 5) załącznika nr 7 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia Zamawiający podał, że „Wykonawca przekaże odebrane odpady 

komunalne do instalacji komunalnych zapewniających dla odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych), że co najmniej 10% dostarczonych odpadów 

zostanie odzyskana i przekazana do recyklingu lub przygotowana do ponownego 

użycia”. 

 

Ilość odpadów zmieszanych, która zostanie odzyskana i przekazana  

do recyklingu lub przygotowana do ponownego użycia zależy w znacznej mierze  

od składu jakościowego dostarczonych do instalacji odpadów zmieszanych.  

 Żadna instalacja komunalna nie zobowiąże się do odzyskania i przekazania 

do recyklingu lub przygotowana do ponownego użycia co najmniej 10 % 

dostarczonych odpadów komunalnych. Postawiony Wykonawcy wymóg znalezienia 

takiej instalacji, która przyjęłaby takowe zobowiązanie jest niemożliwy  

do zrealizowania. 

 Poziomy recyklingu lub przygotowana do ponownego użycia osiągane  

z odpadów o kodzie 20 03 01 (zmieszane) uzyskiwane przez instalacje komunalne 

wynoszą koło 3 %.  

 Pomijając brak możliwości osiągnięcia założonego przez Zamawiającego 

poziomu recyklingu z odpadów zmieszanych, czy w ogóle realizowanie jakichkolwiek 

założonych poziomów recyklingu z odpadów zmieszanych, zwracamy uwagę, że  

na rynku istnieje deficyt instalacji. Jest ich mniej (uwzględniając moce przerobowe) 

niż wytwarza się odpadów. To instalacje dyktują warunki przyjmowania odpadów. 

Szybciej odmówią zawarcia umowy o zagospodarowanie odpadów niż przyjmą  

na siebie dodatkowe obowiązki (szczególnie, jak w tym wypadku, niemożliwe  

do zrealizowania). 

 Stawianie w tym zakresie jakiegokolwiek wymogu jest o tyle niecelowe, że 

jednocześnie SIWZ i wzór umowy nakładają na Wykonawcę usług odbioru  

i zagospodarowania odpadów wymóg uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu 

(z uwzględnieniem odbieranych surowców) pod rygorem nakładania na Wykonawcę 

kar umownych. 

 

Dotyczy zarzutu nr 2 

 

Zgodnie z pkt III 11. ust. 1) lit. d) i f) załącznika nr 7 do SIWZ pn. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia: „Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania 

miesięcznych raportów, oddzielnie dla każdego Sektora z realizacji usługi, 

zawierających informacje o: (…) 

d) ilości i rodzaju wydzielonych odpadów surowcowych (papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, bioodpady) ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych [Mg]; 
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(…)  

f) ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno – biologicznym 

przetwarzaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

unieszkodliwionych przez składowanie [Mg], niezwłocznie po uzyskaniu informacji  

z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”. 

 

 

Tymczasem zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) 

Art.  9oa.  [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące instalację 

komunalną] 

1.  Prowadzący instalację komunalną jest obowiązany przekazać przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi 

ma zawarte umowy, informację o odpadach przekazanych mu przez tego 

przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego 

użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów. 

2.  Informacja o odpadach pochodzących z odpadów komunalnych z terenu danej 

gminy zawiera dane o: 

1) rodzajach i masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych  

w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, 

któremu został poddany odpad; 

2) rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi 

oraz poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został 

poddany odpad; 

3) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 

3.  Informacja o masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, 

przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi może być 

podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej 

instalacji, odpowiednio dla: 

1) recyklingu, lub 

2) przygotowania do ponownego użycia, lub 

3) odzysku 

- oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę. 

 

4.  Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poddanych składowaniu może 

być podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej 

instalacji dla poddanych składowaniu odpowiednio: 

1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, lub 

2) pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych 

- oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę. 
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5.  Prowadzący instalację komunalną przekazuje informację o odpadach, które 

poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku 

innymi metodami lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów: 

1) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości dwa razy w roku: za pierwsze półrocze - w terminie do dnia 15 lipca 

 i za drugie półrocze - w terminie do dnia 15 stycznia; 

2) gminie raz w roku - w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

6.  14  Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, 

wzór informacji, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia zawartych 

w niej danych. 

 

Mając na uwadze, że zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami informacje, których 

umieszczenia w comiesięcznych raportach wymaga Zamawiający, uzyskiwane są 

przez Wykonawcę od prowadzącego instalację 2 razy w roku w terminach 

ustawowych, wnoszę o usunięcie obowiązku comiesięcznego raportowania  

o okolicznościach wskazanych w pkt III 11. ust. 1) lit. d) i f) załącznika nr 7 do SIWZ 

pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Dotyczy zarzutu nr 3 

Zamawiający nie wskazał czy Wykonawca winien oszacować i uwzględnić w cenie 

ofertowej: 

- ryzyko zwiększenia kosztów realizacji usługi w razie zmiany przepisów prawa 

mających wpływ na koszty realizacji usług; 

- ryzyko wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów; 

- ryzyko wzrostu wysokości opłaty marszałkowskiej. 

 

 Zamawiający nie wypowiedział się w SIWZ w powyższym zakresie. Wskazane 

ryzyka istnieją, ich zajście jest niemal pewne (wzrost opłaty marszałkowskiej, wzrost 

kosztów zagospodarowania). Trudna do przewidzenia jest natomiast skala wzrostu 

kosztów. 

 Celem uzyskania porównywalności ofert Zamawiający winien jasno 

sprecyzować czy oczekuje kalkulacji tych ryzyk w cenie ofertowej czy też wprowadzi 

zapisy umowne regulujące zmianę umowy w razie ich zajścia. 

 

 Wobec nieprzewidywalności skali ryzyk, a co za tym idzie utrzymania się 

stanu nieporównywalności ofert Wykonawca wnosi o nakazanie Zamawiającemu 

uwzględnienia we wzorach umów poniższych zapisów: 

 

„Wysokość stawek jednostkowych oraz wartość umowy brutto ulega zmianie  

w przypadku: 

a) zmiany przepisów prawa mających wpływ na koszty realizacji usług,  

o udokumentowaną wysokość wzrostu kosztów; 

b) zmiany kosztów zagospodarowania odpadów, o udokumentowaną wysokość 

wzrostu kosztów zagospodarowania. 
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c) zmiany wysokości opłaty marszałkowskiej, o wysokość wzrostu opłaty”. 

 

 

Dotyczy zarzutu nr 4 

W pkt III 6. 7) załącznika nr 7 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia Zamawiający podał, że: „Wykonawca powinien wyposażyć pojazdy w: 
„czujniki zapisujące dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów – 
umożliwiających weryfikację tych danych”   

 
Nie ma na rynku czujników, które umożliwiałyby ewidencjonowanie worków. 

Zamawiający stawia w tym zakresie wymóg niemożliwy do spełnienia. 

Wnoszę o doprecyzowanie tego zapisu poprzez wskazanie, że dotyczy on 

pojemników, a nie worków.  

Dotyczy zarzutu nr 5 

W pkt III 6. 8) załącznika nr 7 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia Zamawiający podał, że: „System monitoringu musi wskazywać jaka 
frakcja odpadu została odebrana danego dnia oraz jaka frakcja odpadu 
odbierana jest w danej chwili np. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady (wraz z wyświetleniem numerów 
rejestracyjnych pojazdów)”. 

Istniejące na rynku systemy monitorowania umożliwiają przypisanie danej 

frakcji odpadu do danego pojazdu. Przypisanie frakcji do danego pojazdu można 

zmienić, ale zmiana powoduje przypisanie nowej frakcji także wstecz. Przykładowo: 

jeśli w dniu 04.03.2020 przypiszemy do pojazdu X frakcję papier, a w dniu 05.03.2020 

zmienimy przypisanie na frakcję plastik to zmieni się również frakcja przypisana na 

dzień 04.03.2020 na frakcję plastik.  

 Przywołany zapis w SIWZ skutkuje tym, że Wykonawca de facto musiałby 

wykorzystywać jeden pojazd do jednej frakcji, co za tym idzie: flota pojazdów do 

obsługi rejonów musiałaby być daleko większa niż wynika to z realnych potrzeb. 

Praktyka bowiem jest taka, że danego dnia pojazdy wykorzystywane są do jednej 

frakcji a innego do drugiej, tak by maksymalnie wykorzystać tabor. 

 Zamawiający postawił wymóg nadmierny, nieadekwatny do swoich potrzeb.  

 Mając na uwadze powyższe, wnioskuję o usunięcie rzeczonego wymogu. 

Dotyczy zarzutu nr 6 

W pkt III 9. 3) załącznika nr 7 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia Zamawiający podał, że: „Poza materiałami określonymi w punkcie 1 

powyżej, Wykonawca dostarcza do właścicieli nieruchomości zamieszkałych inne 

materiały dotyczące informacji o zasadach segregacji, gromadzenia i odbioru 

odpadów komunalnych oraz dotyczące systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Formę i treść merytoryczną dostarczanych informacji Wykonawca 
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uzgadnia z Zamawiającym. Materiały powyższe mogą zostać również przekazane 

przez Zamawiającego.” 

Na potrzeby oszacowania przez Wykonawcę kosztów realizacji wskazanego 

obowiązku wnoszę o nakazanie Zamawiającemu sprecyzowania jak często 

Zamawiający przewiduje zobowiązywanie Wykonawcy do kolportażu materiałów, o 

których mowa w w/w zapisie. 

Dotyczy zarzutu nr 7 

W § 14 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy dla cz. I i II oraz w § 12 ust. 3 wzoru umowy 

dla cz. III zamówienia Zamawiający wskazał warunki zmiany wartości umowy brutto, 

np. w sytuacji zmiany stawki VAT.  

Zamawiający pominął w tym przepisie odniesienie do stawek jednostkowych 

za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów. 

 

Mając na uwadze, że strony rozliczać się będą za rzeczywistą ilość 

odebranych odpadów przy wykorzystaniu zaoferowanych przez Wykonawcę stawek 

jednostkowych za każdą tonę odpadów wnoszę o nakazanie Zamawiającemu zmiany 

w/w zapisów poprzez umożliwienie na jego podstawie zmiany wartości umowy brutto 

oraz stawek jednostkowych brutto. 

 

Dotyczy zarzutu nr 8 

W § 13 ust. 6 wzoru umowy dla cz. I i II oraz w § 11 ust. 6 wzoru umowy dla 

cz. III zamówienia Zamawiający wskazał, że: „Warunkiem odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 1-5 jest uprzednie 

wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym 

celu dodatkowego terminu wynoszącego 3 dni robocze”. 

W § 13 ust. 8 wzoru umowy dla cz. I i II oraz w § 11 ust. 8 wzoru umowy dla cz. III 

zamówienia zapisał natomiast, że: „Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia  

od umowy jeśli Zamawiający pozostaje w przekraczającej 30 dni zwłoce z zapłatą 

wynagrodzenia, za które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami 

umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem 

Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając 

dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się 

od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone  

w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności”. 

 

Powyższe zapisy w sposób jaskrawy i zupełnie nieuzasadniony naruszają 

zasadę równości stron stosunku cywilnoprawnego. Zamawiający, by uzyskać 

uprawnienie do odstąpienia od umowy ma obowiązek wezwać Wykonawcę  

do zrealizowania swoich obowiązków w dodatkowym terminie 3 dni roboczych. 

Uprawnienie do odstąpienia nie jest ograniczone czasowo. Wykonawca, by uzyskać 

uprawnienie do odstąpienia od umowy – dopiero po 30 dniach zwłoki - ma obowiązek 

wezwać Zamawiającego do zrealizowania swoich obowiązków w dodatkowym 

terminie nie krótszym niż 14 dni. Uprawnienie do odstąpienia jest ograniczone 

czasowo.  
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Wnoszę o modyfikację wskazanych zapisów poprzez ich ujednolicenie. 

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 

Załączniki:  

1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; 

2. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS 

Odwołującego; 

3. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w kwocie 15.000 zł; 

4. dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu; 

  

W imieniu  

Odwołującego  

REMONDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

  


