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Świebodzin, 2022-04-28 
ZP.271.8.3.2022.MK 

 
 

Wykonawcy  
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący 
anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin. 

 
Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 137 ust. 1 
ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ zgodnie z poniższym: 
 
1. Pytanie nr 1: 
W związku z tym, że realizacja przedmiotu umowy jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych (rozdział III pkt 4), Wykonawca wnosi, aby Zamawiający dołączył  
do dokumentacji postępowania zasady wskazanego programu lub wskazał, gdzie są one dostępne. Z uwagi  
na to, że Wykonawca ma otrzymywać wynagrodzenie na podstawie wskazanego programu niezbędne jest 
załączenie jego warunków w formie załącznika lub przynajmniej odesłanie do nich poprzez wskazanie 
konkretnego linku, pod którym jest dostępny. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 1: 
Informacje dotyczące dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych znajdują się na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/ 

2. Pytanie nr 2: 
Zamawiający w punkcie 2.1.2.1. OPZ wskazał, że dla ciągłego podglądu z kamer niezbędne jest łącze 
światłowodowe – czy Zamawiający zapewnia takie łącze we wskazanych lokalizacjach?  
 

Odpowiedź na Pytanie nr 2: 
Zgodnie z OPZ pkt. 2.1.2.1 W przypadku braku łącza światłowodowego monitoring realizowany jest w formie 
detekcji i alarmowania zdarzeń podrzucanych odpadów. 
Ponadto wyjaśniam, że Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej rejonu przedsięwzięcia celem zapoznania 
się z m. in. aktualnymi warunkami.  
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3. Pytanie nr 3: 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie projektu umowy o wskazanie w § 3 ust. 4 na ile dni przed wyznaczonym 
terminem spotkania, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie spotkania, tak aby było  
to wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca musi mieć realną możliwość stawienia się na spotkanie. Wykonawca 
proponuje, aby wskazany termin był nie krótszy niż 3 dni przed planowaną datą spotkania. 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 3: 
Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ w treści § 3 ust. 4 w następujący sposób:  
„ W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę,  
o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego  
z zastrzeżeniem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wskazanym terminie 3 dni przed planowana datą 
spotkania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego”. 

 
4. Pytanie nr 4: 
Zgodnie z brzmieniem § 11 ust. 4 projektu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i usterki 
zmniejszające wartość Przedmiotu Umowy lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub 
wynikający z przeznaczenia rzeczy albo jeśli wykonany Przedmiot Umowy nie ma właściwości, które zgodnie  
z dokumentacją warsztatową powinien posiadać lub został wydany w stanie niezupełnym. Zgodnie z § 11 ust. 5 
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady i usterki istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru 
oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy  
w chwili odbioru, a tym samym nie za „wszelkie” wady i usterki. W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie 
przez Zamawiającego zapisu § 4 ust. 11 pkt 8 projektu umowy wskazującego na „wszelkie wady”, który pozostaje 
w sprzeczności z § 11 ust. 4 i 5 projektu umowy. Nadto nie jest możliwym, aby Wykonawca ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie wady, bo wskazywałoby to również na wady niezależne od Wykonawcy np. akty 
wandalizmu. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 4: 
Zamawiający nie widzi sprzeczności między zapisami § 4 ust. 11 pkt 8, a § 11 ust. 4 i 5 wzoru umowy. 
§ 11 jest uszczegółowieniem § 4 ust. 11 pkt 8, dodatkowo pojęcie „wady” zostało zdefiniowane w § 1 ust. 11. 
 
5. Pytanie nr 5: 
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie § 4 ust. 11 pkt 12 projektu umowy, poprzez wskazanie, że Wykonawca  
ma obowiązek naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego infrastrukturę, tylko w przypadku, gdy zniszczenie 
lub uszkodzenie istniejącej infrastruktury nastąpiło z winy Wykonawcy.  
 
 
 
 



 
 

Gmina Świebodzin    tel.: 68 4750 916 
 ul. Rynkowa 2  e-mail: zp@um.swiebodzin.pl 
 66-200 Świebodzin  https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin 
 
 

3 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 5: 
Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy. 
(Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren robót przed ingerencją osób trzecich i ewentualnymi 
zniszczeniami dokonanymi przez te osoby). 
 
6. Pytanie nr 6: 
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie i wskazanie listy dokumentów i czynności, które ma na myśli Zamawiający  
w § 7 ust. 7 projektu umowy, w szczególności w punkcie 12 wskazanego ustępu. Określenia „wszelkie 
dokumenty” i „wszystkie czynności” są pojęciem nieostrym i mogą kreować obowiązki po stronie Wykonawcy, 
których nie jest w stanie przewidzieć w ofercie. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 6: 
Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy. 
 
7. Pytanie nr 7: 
Wykonawca wnosi, aby Zamawiający sprecyzował w jakiej ilości (ile sztuk) Wykonawca ma dostarczyć arkuszy  
z kodami QR? Z § 4 ust. 9 pkt 4 projektu umowy wynika, że ma to być ilość wystarczająca na okres 2 lat, jednak 
z projektu umowy nie wynika jaka to jest minimalna ilość (w sztukach). Określenie ilości jest konieczne  
do uwzględnienia w ofercie i odpowiedniego jej wycenienia. Wykonawca sugeruje 270 sztuk arkuszy z kodami 
QR.  
 

Odpowiedź na Pytanie nr 7: 
Zamawiający przyjął szacunek w ilości minimum 1 454 400 szt. naklejek zawierających kody QR wystarczające 
na okres 2 lat jakie Wykonawca ma dostarczyć.   
Dokonano wyliczenia na podstawie: 
- Przyjmując 15szt. naklejek na 1 tydzień (w tym 7 zmiesz., i po 2 na poszczególne selekt=15 ) na 1 
gospodarstwo domowe 
- 60 naklejek na miesiąc (15naklejek x4 tyg.=60) 
- 720 na rok (60 naklejek x 12mcy = 720) 
- ok. 1010 gospodarstw (przyjęto dane z tab. nr 2 do OPZ) 
Razem: 720szt. na rok x 1010 gospodarstw = 727 200 naklejek na rok 
727 200 +727 200 = 1 454 400szt naklejek na dwa lata 
 

Zamawiający zastrzega, że ww. wyliczenie jest szacunkowe i może ulec zmianie ze względu na bieżąco 
wpływające do tut. urzędu zmiany dotyczące m.in. liczby gospodarstw/lokali/ wynikające ze składanych deklaracji 
DOŚ-3. 
 
8. Pytanie nr 8: 
Wykonawca wnosi o wskazanie w § 11 ust. 8 projektu umowy minimalnego terminu jaki Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy do usunięcia wad lub usterek. Wskazanie minimalnego terminu jest konieczne  
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do ustalenia przez Wykonawcę czy istnieje możliwość usunięcia wad lub usterek w wymaganym przez 
Zamawiającego terminie. Wykonawca proponuje wskazanie co najmniej 4 dniowego terminu. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 8: 
Zamawiający wyznacza termin zgodny z realnymi możliwościami wykonania prac związanych z usunięciem wad  
i usterek, wobec tego Zamawiający w wzorze umowy nie wyznaczy minimalnego terminu usunięcia wad  
i usterek. 
 
9. Pytanie nr 9: 
Wykonawca wnosi o wskazanie w § 11 ust. 11 projektu umowy terminu, w którym Zamawiający powinien 
zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wady. Brak takiego terminu i zgłoszenie wady po dłuższym czasie może 
powodować dalej idące wady i dłuższą niesprawność systemu, a co za tym idzie musi to zostać uwzględnione  
w ofercie Wykonawcy. Wykonawca proponuje wskazanie maksymalnie 2 dniowego terminu na zgłaszanie wad 
przez Zamawiającego liczonych od chwili ich wykrycia. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 9: 
Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy. 
 
10. Pytanie nr 10: 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 14 ust. 11 projektu umowy o obowiązek uprzedniego poinformowania 
Wykonawcy przez Zamawiającego o roszczeniach z tytułu praw autorskich lub innych, które się pojawią  
i wyznaczenia Wykonawcy terminu na odniesienie się do tychże roszczeń. Skoro Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za ww. roszczenia, to tym samym konieczne jest umożliwienie mu odniesienia się  
do zasadności przedstawionych roszczeń i podjęcia ewentualnej obrony.  
 

Odpowiedź na Pytanie nr 10: 
Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy. 
 
11. Pytanie nr 11: 
Wykonawca wnosi o zmianę § 16 ust. 5 projektu umowy poprzez wyraźne wskazanie, że Zamawiający jest 
uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie późnej niż do chwili zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 11: 
Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy. 
 
12. Pytanie nr 12: 
Wykonawca wnosi o zmianę § 14 ust. 8 projektu umowy poprzez zmianę zapisu: „…oraz przez pozostałych – 
nieograniczonych co do ilości – Użytkowników” na prawidłowe brzmienie: „…oraz przez pozostałych – 
ograniczonych co do ilości – Użytkowników”. Zmiana taka będzie zgodna i spójna z brzmieniem § 14 ust. 6  
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pkt 1), gdzie to Zamawiający wskazuje, że Wykonawca udziela licencji dla określonej ilości Użytkowników, a 
zatem ich ilość jest ograniczona.  
 

Odpowiedź na Pytanie nr 12: 
Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ w treści § 14 ust. 6 w następujący sposób: 
„Udzielenie licencji następuje : 
1) dla nieograniczonych Użytkowników, 
2) w sposób nieograniczony co do miejsca i czasu.” 
 
13. Pytanie nr 13: 
Wykonawca wnosi o zmianę § 17 ust. 5 projektu umowy poprzez wskazanie, że nie tylko Zamawiający ma prawo 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, ale wskazane uprawnienie przysługuje również Wykonawcy.  
 

Odpowiedź na Pytanie nr 13: 
Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ poprzez dodanie ust. 6 w § 17 o następującej treści: 
„Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 
ogólnych”. 
 
14. Pytanie nr 14:  
Wykonawca wnosi o zmianę § 18 ust. 6 pkt 3 ppkt j projektu umowy poprzez dodanie, że zmiana terminu 
wykonania Umowy jest również możliwa w przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy  
w ustalonym terminie spowodowanej niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub materiałów 
lub trudności w ich dostępie, niedostępnością lub trudnością  w dostępie do personelu, utrudnieniami w realizacji 
usług transportowych lub innymi przyczynami pozostającymi w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  
Z uwagi na obecną sytuację ryzyko wystąpienia powyższych możliwości jest wysokie, a tym samym konieczne 
jest wprowadzenie powyższego zapisu do umowy. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 14: 
Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ w treści § 18 ust. 6 pkt 3 ppkt j w następujący 
sposób: 
„W przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie spowodowanej 
niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub materiałów, lub trudności w ich dostępie, 
niedostępnością lub trudnością w dostępie do personelu, utrudnieniami w realizacji usług transportowych lub 
innymi przyczynami pozostającymi w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 lub w związku z ograniczeniami nałożonymi przez administrację publiczną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez 
Prezesa Rady Ministrów lub decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
w celu zapobiegania lub zwalczania zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; W takim przypadku (o którym mowa  
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w pkt 3 lit. j) Strona dotknięta przyczynami niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę umowy, a Strony 
przystąpią do próby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbędnych w celu jej realizacji (w tym  
w szczególności związanych z terminami dostaw, terminami odbiorów, strukturą i terminami płatności, 
wprowadzeniem płatności częściowych etc.) lub postanowią o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu Umowy. 
W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za część Umowy już wykonaną 
 do chwili rozwiązania. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji Umowy 
spowodowanych przyczynami, o których mowa w niniejszym postanowieniu, a także w przypadku rozwiązania 
Umowy spowodowanego wskazanymi powyżej przyczynami, Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczenia 
kar umownych. Okoliczności, o których mowa w niniejszym postanowieniu stosuje się do Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców w zakresie, w jakim ich dotyczą. Każda ze Stron Umowy, może żądać przedstawienia 
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz COVID-19 na należyte wykonanie tej Przedmiotu Umowy”. 
 
15. Pytanie nr 15: 
Wykonawca wnosi o zmianę § 18 ust. 6 pkt 12 projektu umowy poprzez wskazanie, że przez siłę wyższą rozumie 
się również zdarzenia wywołane konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  

 

Odpowiedź na Pytanie nr 15: 
Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ w treści § 18 ust. 6 pkt 12 w następujący sposób: 
„zmian, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń  
o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu 
należytej staranności. Przez siłę wyższą rozumie się również zdarzenia wywołane konfliktem zbrojnym w Ukrainie 
oraz COVID-19; 
 
16. Pytanie nr 16: 
Dotyczy Załącznik nr 1a.  
Zwracamy się z prośbą o wskazanie punktów przyłączy elektrycznych, które będzie można wykorzystać  
do zasilania elementów systemu kontroli odpadów. 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 16: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia punkt 2.3.2. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia  
ma obowiązek uzgodnić i wskazać Wykonawcy miejsca przyłącza elektrycznego, zgodnie z dostarczoną przez 
Wykonawcę Dokumentacją projektową i Techniczno-Ruchową. Jednocześnie wyjaśniam, że będzie możliwość 
wykorzystania przyłącza elektrycznego z najbliższego budynku wielolokalowego przynależnego do danego 
gniazda z zastrzeżeniem konieczności zamontowania w ramach zamówienia podlicznika dla systemu. 
Wyjaśniam, że w przypadku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory  
55 jest możliwość wykorzystania przyłącza elektrycznego z obiektu biurowego.     
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17. Pytanie nr 17: 
Czy dla niniejszego zadania Zamawiający posiada decyzję środowiskową lub zaświadczenie z UM o braku 
konieczności uzyskania takowej? 
 
18. Pytanie nr 18: 
Czy badania geotechniczne odbędą się na terenie szkód lub innym terenie wymagającym szczególnego zakresu 
geologii? 
 
19. Pytanie nr 19: 
Czy mapa do celów projektowych jest aktualna dla terenu inwestycji z uzbrojeniem aktualnym i drzewostanem? 
 
20. Pytanie nr 20: 
Wycinka drzew – czy w zakresie opracowania ma być dokumentacja dla uzyskania decyzji na wycinkę? 
 
21. Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający posiada warunki na przyłączenia do sieci (woda, energia elektryczna, ks, inne)? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 17, 18, 19, 20, 21: 
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, budowy (modernizacji) oraz wyposażenia PSZOK zgodnie  
z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM (PFU) dla przedsięwzięcia : „Kompleksowy System 
Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy 
Świebodzin – modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory 55”.  
Ww. program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania Zamawiającego, dotyczące 
zaprojektowania oraz budowy (modernizacji) – punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej rejonu przedsięwzięcia celem zapoznania się z aktualnymi 
warunkami lokalnymi i faktycznym zagospodarowaniem terenu. Przed realizacją robót w terenie na podstawie 
projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 

 
22. Pytanie nr 22: 
Czy wypis z rg jest aktualny? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 22: 
Zamawiający wyjaśnia, że na dzień ogłaszania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dokumentacja załączona do PFU była aktualna (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego). Zamawiający nadmienia, że wypis z rejestru gruntów nie stanowił załącznika do PFU. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
23. Pytanie nr 23: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 
13 maja 2022 r. Złożoność przedmiotu zamówienia oraz konieczność łączenia wielu branż, sprawia,  
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że przygotowanie właściwej merytorycznie oferty staje się niezwykle trudne. Ponadto, aktualny termin składania 
ofert wyznaczony na 6 maja 2022 r., poprzedzony związanym ze świętami majowymi długim weekendem 
sprawia, że uzyskanie ofert od dostawców jest niemożliwe, gdyż wiele firm w tym czasie nie pracuje. Wydłużenie 
terminu na złożenie oferty pozwoli nam na skompletowanie dokumentacji oraz przygotowanie profesjonalnej  
i rzetelnej oferty. Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt będący przedmiotem przetargu jest inwestycją priorytetową,  
z korzyścią dla Zamawiającego byłoby, aby przedstawiona oferta była profesjonalna, rzetelna  
i wyczerpująca wymagania Zamawiającego.  

 

Odpowiedź na Pytanie nr 23: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i zmienia termin składania ofert do dnia 13.05.2022 r. 
 
24. Zamawiający zmienia pkt 1 ROZDZIAŁU XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.08.2022 r.,  
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”. 

 
25. Zamawiający zmienia pkt 1 ROZDZIAŁU XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca składa ofertę do dnia 13.05.2022 r. do godz. 09:00 według Załącznika nr 1 do SWZ wraz 
z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin”. 

 
26. Zamawiający zmienia pkt 1 ROZDZIAŁU XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie: 
„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia  
po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 13.05.2022 r. o godz. 09:30”. 
 

W załączeniu: 
Załącznik nr 8 - Wzór umowy - zmieniony 
 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną cześć SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu 
oferty. 

 
 

    z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

 
        Anna Fabiś 

  


