
Nr sprawy: ZP.271.9.2021 

Kleszczewo, dnia 20 października 2021 r. 

 

     Do wszystkich Wykonawców 

     zainteresowanych udziałem w postępowaniu 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu 

nieograniczonego w rozumieniu art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 (zwana dalej ,,P.z.p.”), pn. „Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo” 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie: 

1) art. 135 ust. 2 P.z.p. dokonuje wyjaśnienia SWZ, poprzez udzielenie odpowiedzi na 

skierowane względem SWZ pytania Wykonawców 

2)  art. 137 ust. 1 P.z.p. dokonuje zmian dokumentów zamówienia, w zakresie wskazanym 

poniżej 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA  

 

Pytanie 1: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie Rozdz. XVIII. Kryteria oceny ofert 

 

Najwyższa liczba punktów, która może być przyznana w kryterium „Interwencyjne odbiory 

odpadów komunalnych” to 40 pkt, natomiast waga przyporządkowana temu kryterium to 20%. 

Proszę o podanie zasady przyznania ostatecznej oceny w tym kryterium. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał korekty oczywistej omyłki 

pisarskiej zaistniałej w treści SWZ, w trybie i na zasadach właściwych dla modyfikacji 

dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla ww. wątpliwości. Zamawiający 

wyjaśnia, iż waga kryterium to 20% a najwyższa ilość punktów jaką Wykonawca może 

otrzymać w ramach wskazanego kryterium wynosi 20 pkt. 

 

Pytanie 2: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie Rozdz. XVIII. Kryteria oceny ofert 

W opisie kryterium środowiskowego mowa jest o pojazdach spełniających normę nie niższą 

niż EURO 5 lub pojazdach elektrycznych / napędzanych gazem ziemnym. Natomiast 

oświadczenie dotyczące pojazdów wykorzystanych w toku realizacji zamówienia zawarte w 



formularzu OFERTA odnosi się tylko do pojazdów spełniających normę EURO 5. Proszę o 

ujednolicenie zapisów. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonał korekty załącznika nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego, 

zamieszczając jednocześnie na stronie Postępowania zmodyfikowany formularz. 

 

 

Pytanie 3: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Pkt. XVIII.2) SWZ 

W punkcie tym, Zamawiający wskazuje kryteria oceny oferty w zakresie interwencyjnych 

odbiorów odpadów komunalnych przypisując wagę 20%, natomiast w dalszej części wskazuje 

na maksymalną ilość przyznawanych punktów 40. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób będą  przyznawane punkty w tym kryterium 

ze względu na różne zapisy. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał korekty oczywistej omyłki 

pisarskiej zaistniałej w treści SWZ, w trybie i na zasadach właściwych dla modyfikacji 

dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla ww. wątpliwości. Zamawiający 

wyjaśnia, iż waga kryterium to 20% a najwyższa ilość punktów jaką Wykonawca może 

otrzymać w ramach wskazanego kryterium wynosi 20 pkt. 

 

Pytanie 4: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział II pkt 1.3) f) załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia 

usługi zobowiązany jest uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego 

przez Wójta Gminy Kleszczewo, a w dalszej części dokumentacji przetargowej wskazuje że 

wyznaczony termin rozpoczęcia świadczenia usługi przypada na dzień 01 stycznia 2022r. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób ma uzyskać wymagany wpis skoro do dnia 

31.12.2021r. organem prowadzącym rejestr jest Związek Międzygminny „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej." 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości.  

 

Pytanie 5: 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział VIII pk 13.1) załącznika nr I do SWZ (OPZ) 

 W punkcie tym Zamawiający wskazuje,  że Wykonawca zobowiązany jest do odbioru 

odpadów komunalnych zebranych w workach niedostarczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, ponieważ niedookreślone zostało jakiego 

rodzaju będą te worki, co  spowoduje niemożliwość weryfikacji frakcji zgromadzonych w nich 

odpadów oraz prawidłowości segregacji odpadów, co w dalszej kolejności może spowodować 



mieszanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z odpadami zbieranymi w 

sposób selektywny. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zgodnie z aktami prawa 

miejscowego, właściciele nieruchomości są uprawnieni do deponowania odpadów w workach 

w tym zapewnionych samodzielnie, jednocześnie wyłączenie możliwości takiego zbierania 

odpadów, mogłoby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu systemu zbiórki odpadów m.in. 

w przypadku niedostarczenia worków przez operatora. Worki muszą być przystosowane do 

deponowania odpadów komunalnych. 

 

Pytanie 6: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział VIII pkt 15.k) załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje,  że Wykonawca zobowiązany będzie do 

przekazywania informacji o wszelkich nieprawidłowościach związanych z deponowaniem 

odpadów wraz z danymi identyfikującymi pracowników. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie których pracowników mają dotyczyć dane identyfikujące i 

sprecyzowanie zapisów „dane identyfikujące pracowników" mając na uwadze obowiązujące 

zapisy dotyczące „RODO". 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek przekazania danych, obejmuje swym zakresem te dane 

identyfikujące, które umożliwiają Zamawiającemu tj. identyfikację osoby lub osób, które 

realizując usługę ustaliły, że wystąpiła nieprawidłowość.  

 

Zamawiający wskazuje, że zasadniczo będą to osoby, względem których ustanowiono wymóg 

zatrudnienia pracowniczego, tj. wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności 

w zakresie odbiorów odpadów: 

1) kierowanie pojazdami wykorzystywanymi do odbioru odpadów, 

2) załadunek odpadów na pojazd wykorzystywany do odbioru odpadów. 

 

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy względem tych osób, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazywać Zamawiającemu informacje lub dokumenty zawierające informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. Zamawiający nie wymaga przekazania szerszego 

zakresu informacji w ramach spełniania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w 

Rozdziale VIII pkt 15.k) załącznika nr 1 do SWZ (OPZ). 

 

Pytanie 7: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział X pkt 1. załącznika nr 1 do SWZ (OPZ 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje,  że Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji 

odbiorów interwencyjnych. 



Wykonawca wnosi o dokładne określenie sytuacji w których będzie zobowiązanych do 

realizacji odbiorów interwencyjnych oraz potwierdzenie że odbiory te dotyczą tylko odbiorów 

odpadów komunalnych „u źródła" 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że odbiory interwencyjne będą realizowane w sytuacjach atypowych i 

awaryjnych, tj. nie będą to odbiory odpadów  w terminach wynikających z harmonogramu, czy 

też wynikłe z ewentualnego niedochowania terminu wynikającego z harmonogramu (które 

realizowane są w ramach reklamacji). Ze względu na specyfikę tej kategorii usług, nie jest 

możliwe sformułowanie zamkniętego katalogu sytuacji w których odbiór interwencyjny będzie 

następował. Zamawiający potwierdza, że odbiory interwencyjne będą przeprowadzane „u 

źródła”. 

 

Pytanie 8: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział X pkt 1.5) załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) 

tym Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do usługi interwencyjnego 

odbioru odpadów we wszystkie dni tygodnia. 

Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu w zakresie dni tygodnia w których będzie 

zobowiązany do interwencyjnego odbioru 

odpadów na : „od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy", ponieważ w rozdziale VIII OPZ Zamawiający wskazuje, że 

Wykonawca ma obowiązek w dniu świadczenia usługi dowieźć odpady do miejsca ich 

zagospodarowania , co staje się niemożliwe w dni ustawowo 

wolne od pracy ze względu na zamknięte instalacje. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości. Odbiory interwencyjne, tak jak odbiory podstawowe, mogą być realizowane 

we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do soboty. 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż pojęcie „miejsca zagospodarowania odpadów” nie 

obejmuje swym zakresem wyłącznie instalacji, lecz również stację przeładunkową oraz inne 

miejsca, w którym zgodnie z przepisami prawa dozwolone jest zbieranie odpadów 

komunalnych.   

 

Bezpośrednio do instalacji muszą być przekazywane wyłącznie niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, których miejsce zagospodarowania – ITPOK, wyznacza Zamawiający. 

Wymóg zdania poprzedniego, nie obejmuje swym zakresem atypowych i awaryjnych, w 

których Wójt Gminy Kleszczewo ma możliwość wyrażenia zgody na odbiór odpadów w innych 

godzinach i inne dni tygodnia niż wynikające wprost z Regulaminu oraz dokumentów 

zamówienia. W sytuacjach atypowych i awaryjnych również frakcja wskazana w poprzednim 

zdaniu może zostać zebrana w innych miejscach, w szczególności stacji przeładunkowej z 

dochowaniem wymogów art. 23 ust. 10 u.o. – aspekt ten będzie stanowił przedmiot analizy i 

ustalenia w konkretnym stanie faktycznym, w momencie wyrażania zgody na realizację usługi 

w sposób odmienny, niż przyjęty jako domyślny i zasadniczy.   

 



 

Pytanie 9: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział X pkt 2. załącznika nr 1 do SW (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje,  że za godzinę przekazania powiadomienia przyjmuje 

się godzinę pierwszego  połączenia telefonicznego (nawet nieskutecznego). 

Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu na :"godzinę pierwszego skutecznego połączenia 

telefonicznego" ponieważ nie ma możliwości weryfikacji nieskutecznych połączeń 

telefonicznych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje ww. zapis, jednocześnie wskazując, że został on 

ustanowiony ze względu na specyfikę odbiorów interwencyjnych, które to wymagają dla swej 

skuteczności i efektywności szybkiego działania. W kolizji z tym celem pozostaje, dozwolenie 

na to aby zgłoszenia były warunkowane odebraniem bądź nieodebraniem połączenia przez 

osobę ustanowioną przez Wykonawcę, jako osoba do kontaktu. Jednocześnie Zamawiający 

oświadcza, że w przypadku nieskuteczności połączenia telefonicznego, będzie podejmował 

działania w celu skutecznego skontaktowania się z Wykonawcą, w tym np. poprzez przesłanie 

wiadomości SMS.  

 

Pytanie 10: 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział XI pkt 8. załącznika nr 1 do SwZ (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje że pojazdy bezpylne mają być wyposażone w zestaw 

czterech kamer. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób mają być  przekazywane nagrania z kamer 

Zamawiającemu. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości.  

 

Pytanie 11: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział XII pkt 6.  załącznika nr I do SWZ (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany instalacji zagospodarowania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zarówno w sposób trwały jak i 

tymczasowy. 

 

Wykonawcy wnosi o podanie lokalizacji innych instalacji jak Instalacja Termicznego 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, ponieważ zmiana taka może spowodować 

zmianę ilości jednostek odbierających odpady u źródła co ma wpływa na 

poprawną kalkulację ceny. 

 

Odpowiedź: 

 



Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości.  

 

Pytanie 12: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział XIII pkt 1, załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje rodzaje odpadów odbieranych bezpośrednio u źródła. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie odpadów z grupy 17- odpady z budowy, remontów i 

demontażu obiektów budowlanych, ponieważ jest to niezgodne z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo i nie podlegają odbiorowi odpadów u źródła.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości.  

 

Pytanie 13: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział XV pkt 6 załącznika nr 1 do SWZ (OPZ)  

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany  dostarczyć do 

Urzędu Gminy w Kleszczewie po 100 szt. Worków z każdego koloru, a następnie uzupełniać 

je na wezwanie Zamawiającego.  

Wykonawca wnosi o informację w jakiej ilości będzie zobowiązany uzupełniać worki i z jaką 

częstotliwością.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż będzie dążył aby w Urzędzie Gminy Kleszczewo w sposób stały 

znajdowała się rezerwa worków, pozwalająca na ich przekazywanie właścicielom 

nieruchomości. Ilość maksymalna jednocześnie zebranych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie 

worków wynosi 100 szt. i Zamawiający będzie dążył do stałego zapewnienia tej ilości w 

dyspozycji Zamawiającego. Uzupełnianie zapasów worków przez Wykonawcę, nie będzie 

następować częściej niż raz na tydzień. 

 

Pytanie 14: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział XVI pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający szacuje, że na terenie Gminy Kleszczewo właściciele 

Nieruchomości wyposażyli MGO łączna ilość pojemników 3110 szt. 

 

Wykonawca wnosi o podanie  właściwej ilości pojemników, ponieważ biorąc pod uwagę zapisy 

Rozdziału VI OPZ – łączna szacunkowa ilość Nieruchomości wynosi 3030 i zapisy Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo obligujące do wyposażenia 

każdej Nieruchomości w co najmniej w 2 pojemniki (do odpadów zmieszanych i bioodpadów) 

dają ilość pojemników co najmniej 6060 szt. 

 

Odpowiedź: 

 



Zamawiający dokonuje we wskazanych zakresie modyfikacji dokumentów zamówienia 

(szczegółowo w dalszej części niniejszego dokumentu). 

 

Pytanie 15: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział XVII pkt 21.7 załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje termin otamowania pojemników na 14 dni od 

rozpoczęcia świadczenia usługi. 

Wykonawca wnosi o wydłużenie tego terminu do 90 dni biorąc po uwagę, że ilość pojemników 

jest znacznie większa niż pierwotnie podaje to Zamawiający w OPZ. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia.  

 

Pytanie 16: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: Rozdział XVII pkt 1.16  załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje na parametry jakie maja spełniać tagi oraz, że maga 

być kompatybilne z technologią RFID UHF.  

 

Wykonawca, mając doświadczenie w zastosowaniu powyższej technologii i wiedze o jej 

niedokładności, wnosi o dopuszczenie zastosowania systemu pracującego w standardzie RFID 

LF 134,2kHz i zastosowanie  transporterów w postaci korka montowanego w gnieździe 

fabrycznym pojemników. Zastosowanie tej technologii daje możliwość dokładnej 

inwentaryzacji pojemników przy jednoczesnym ich nieuszkadzaniu.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż ustanowił wymagania w ww. zakresie z uwzględnieniem aktualnie 

wykorzystywanych systemów RFID, w tym przy uwzględnieniu technologii transponderów 

zamontowanych już na pojemnikach, w celu możliwie największego ograniczenia ilości 

transponderów montowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 17: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie: 

 

3) przed dniem rozpoczęcia realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności przygotowawcze 

warunkujące należyte, w tym terminowe realizowanie usług odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności: 

 

f) uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Kleszczewa, 

o którym mowa w art. 9b i następne u.c.p.g. na odbiór odpadów komunalnych, w zakresie co 

najmniej tych frakcji, które zostały wskazane w Rozdziale XIII OPZ. 

 



Pytanie: Uzyskanie takiego zaświadczenia przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług nie 

jest możliwe, ponieważ do końca bieżącego roku organem prowadzącym ten rejestr jest 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. 

Wykonawca wnosi o takie ukształtowanie żądania dotyczącego wpisu do Rejestru Działalności 

Regulowanej, aby zobowiązywało ono do „dysponowania wpisem obejmującym gminę 

Kleszczewo, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, co najmniej dla tych frakcji odpadów, 

które zostały wskazane w Rozdziale XIII OPZ” – niezależnie od tego, który organ był właściwy 

w momencie dokonywania wpisu. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia.  

 

Pytanie 18: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ V.  MIEJSCE ŚWIADCZENIE USŁUGI 

 

1. Odbiór odpadów komunalnych będzie dokonywany od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Kleszczewo i pozostających w gminnym systemie odbioru 

odpadów komunalnych. Aktualnie w systemie pozostają: 

1) wszystkie nieruchomości zamieszkałe, 

2) nieruchomości mieszane, 

3) nieruchomości niezamieszkałe wskazane w uchwale nr XXX/251/2021 Rady Gminy 

Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r., 

poz. 6055, w tym nieruchomości rekreacyjne. 

2. Zamawiający zastrzega, że aktualnie w systemie pozostają nieruchomości niezamieszkałe 

w ilości wskazanej w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3 OPZ, przy czym aktualnie, ze względu na wejście 

w życie dnia 23 września 2021 r. przepisu art. 6c ust. 3c, trwa 60 dniowy okres o którym mowa 

w tym przepisie. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości niezamieszkałych 

pozostających w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych w trybie o którym mowa w 

ust. 3 poniżej. 

 

3. Aktualny wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po 

podpisaniu umowy. Każdy z wykazów może ulec zmianie, poprzez jego aktualizację, 

polegającą na m.in. zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości obsługiwanych nieruchomości. W 

zakresie łącznej ilości nieruchomości obsługiwanych przez Wykonawcę w toku realizacji 

zamówieni, nie zmniejszy się lub nie zwiększy się o więcej niż 30% ilości adresów 

wskazanych w Rozdziale VI ust. 3 OPZ (ilość łączna). 

 

Pytanie: Przedmiotem zamówienia zostały objęte wszystkie rodzaje nieruchomości, tj. 

zamieszkane, mieszane oraz niezamieszkane. Zamawiający wskazuje orientacyjne dane nt. 

ilości nieruchomości w systemie chodź w dalszym ciągu trwa procedura związana z art. 6c ust. 

3c UCPG. Ponadto informuje Wykonawcę, że aktualny wykaz nieruchomości zostanie 

przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

 

Ze względu na brak danych źródłowych, Wykonawca nie ma możliwości oszacowania 

nakładów, jakich powinien się spodziewać w związku ze świadczeniem usług objętych 



Zamówieniem, tym samym narażając go na ryzyko bądź to zaniżenia wynagrodzenia, bądź 

przeszacowanie oferty i ukształtowanie jej w sposób mniej konkurencyjny, niż innych 

potencjalnych wykonawców. Z uwagi na powyższe Wykonawca domaga się takiego 

ukształtowania OPZ, aby zawierał wstępny wykaz nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy objętych zamówieniem z wyszczególnieniem rodzajów pojemników/worków dla 

nich przypisanych i o zobowiązanie, że ostateczna liczba tych nieruchomości oraz wskazywana 

ilość deklarowanych pojemników/worków nie ulegnie zmianie o więcej niż 10% w stosunku 

do wartości przedstawionej w dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości.  

 

 

Pytanie 19: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VII. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI 

USŁUGI 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby realizacja Usług odbywała się zgodnie z 

wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w tym 

w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które 

mogą powodować odpady. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania 

terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, 

kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, dotyczy to terenu 

bezpośrednio związanego z wykonywaną usługą. 

 

Pytanie: Porządkowanie terenu jest usługą rodzajowo inną od odbioru odpadów i na ogół 

zdecydowanie bardziej czasochłonną, zaś Zamawiający nie sprecyzował, w jakim zakresie i w 

jakich przypadkach porządkowanie takie ma następować. W efekcie, obecna treść OPZ 

uniemożliwia prawidłowe oszacowanie kosztów związanych z realizacją zamówienia i tym 

samym – prawidłowe skalkulowanie ceny. Ponadto sformułowanie to jest niejednoznaczne i 

budzi wątpliwości odnośnie tego, jakie „zanieczyszczenia” ma na myśli Zamawiający. 

Wykonawca wnosi więc wykreślenie zobowiązania: ”W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi 

zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie 

realizacji usługi wywozu, dotyczy to terenu bezpośrednio związanego z wykonywaną usługą.” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości.  

 

Pytanie 20: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VII. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI 

USŁUGI 



3. Wykonawca jest obowiązany naprawiać lub zapewnić na swój koszt naprawę szkód 

wyrządzonych w majątku osób trzecich podczas wykonywania Usługi (uszkodzenia chodników, 

punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów itp.). 

Pytanie: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie sformułowania punktów składowania odpadów. 

Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia iż pojęcie punktów składowania odpadów należy rozumieć jako 

synonimiczne względem MGO. 

 

Pytanie 21: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VII. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI 

USŁUGI 

4. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres świadczenia usług odbioru i transportu 

odpadów komunalnych, spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać  wpis   do  Rejestru   Działalności   Regulowanej  prowadzonego  przez   

Wójta Kleszczewa, o którym mowa w art. 9b i następne u.c.p.g. na odbiór odpadów 

komunalnych, w zakresie co najmniej tych frakcji, które zostały wskazane w Rozdziale 

XIII OPZ, 

Pytanie: Uzyskanie takiego zaświadczenia przed rozpoczęciem terminu nie jest możliwe, 

ponieważ do końca bieżącego roku organem prowadzącym ten rejestr jest Zgromadzenie 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Wykonawca 

wnosi o takie ukształtowanie żądania dotyczącego wpisu do Rejestru Działalności 

Regulowanej, aby zobowiązywało ono do „dysponowania wpisem obejmującym gminę 

Kleszczewo, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, co najmniej dla tych frakcji odpadów, 

które zostały wskazane w Rozdziale XIII OPZ” – niezależnie od tego, który organ był właściwy 

w momencie dokonywania wpisu. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości.  

 

 

Pytanie 22: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VIII. ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH U ŹRÓDŁA 

4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić okoliczności o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, 

przy sporządzaniu oferty oraz w toku realizacji zamówienia, w szczególności zapewniając 

odbiór odpadów komunalnych z uwzględnieniem ww. okoliczności. 

 

Pytanie: Wykonawca nie może uwzględnić okoliczności o których mowa w ust. 2., tj.: zostały 

zdeponowane w pojemnikach niespełniających wymogów wynikających z Regulaminu, za 

wyjątkiem sytuacji w których rodzaj pojemnika uniemożliwia dokonanie odbioru odpadów 

komunalnych przez Wykonawcę - przy sporządzaniu oferty. Aby takie cos uczynić, musiałby 

posiadać informacje nt. pojemników niespełniających wymagań Regulaminu dot. kolorystyki. 

Podkreślamy, że wyposażenie nieruchomości w pojemniki od 2022 roku będzie obowiązkiem 



właścicieli nieruchomości i Wykonawca nie ma wpływu na to w jaki rodzaj pojemnika dana 

nieruchomość zostanie wyposażona. Uwzględnienie powyższych okoliczności w ofercie będzie 

możliwe tylko i wyłącznie w przypadku doprecyzowania ilości pojemników, które mogą nie 

spełniać ww. uwarunkowań prawa miejscowego. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie tego 

doprecyzować, to wnosimy o wykreślenie zobowiązania w SIWZ, z uwagi na brak możliwości 

skalkulowania tego ryzyka w ofercie ponieważ Zamawiający nie przekazuje takich danych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż 15 października 2021 r. dokonał modyfikacji SWZ, w trybie i na 

zasadach właściwych dla modyfikacji dokumentów zamówienia. Wprowadzona zmiana uchyla 

ww. wątpliwości.  

 

Pytanie 23: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VIII. ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH U ŹRÓDŁA 

5. Odbiór odpadów komunalnych następuje we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i 

dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz 

w soboty w godz. od 6:00 do 16:00, z zastrzeżeniem że: 

1) odbiór odpadów w innych godzinach niż powyżej wskazane dopuszcza się za zgodą 

Wójta Gminy Kleszczewo, wyrażoną uprzednio w formie telefonicznej lub e-mailowej, 

a w przypadku braku możliwości uzyskania uprzedniej zgody, również następczo w 

drodze e-mailowej. 

 

Pytanie: w przypadku konieczności dokonania odbioru odpadów w innych godzinach niż 

wskazane powyżej Wykonawca w pkt. 16. tego samego Rozdziału został zobowiązany do 

”Transport zebranych odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania musi odbywać 

się bezpośrednio po ich odbiorze, każdego dnia, pojazdem odbierającym odpady komunalne.” 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie gdzie ma w takim przypadku zagospodarować odebrane 

odpady komunalne, ponieważ zgodnie z posiadaną wiedzą Instalacje nie przyjmą odpadów w 

innych dniach i godzinach, np. wskazywana przez Zamawiającego ITPOK dedykowana do 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych przyjmuje odpady od poniedziałku do 

piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W jaki sposób 

Wykonawca ma zrealizować zobowiązanie SOPZ nie naruszając przepisów Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w szczególności § 4. W 

zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, 

aby: 5) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były 

parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. Wykonawca prosi o 

wykreślenie zobowiązania wskazywanego w pkt. 5 ppkt. 1). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że odmiennie interpretuje przytoczony w pytaniu przepis prawa, w 

szczególności nie podziela stanowiska jakoby limitował on możliwość świadczenia usługi 

odbioru odpadów komunalnych w niedzielę.  

 

Niezależnie od powyższego Zamawiający wskazuje, że jak słusznie wskazał Wykonawca, 

odbiory odpadów u źródła maja następować od poniedziałku do soboty, w wyznaczonych 



godzinach. Odbiór odpadów w inne dni / w innych godzinach możliwy jest w przypadku 

uzyskania zgody organu wykonawczego Gminy Kleszczewo, która zostanie wydana przy 

uwzględnieniu całokształtu okoliczności faktycznych w konkretnej sytuacji. Rozwiązanie to 

ma jednak charakter wyjątkowy i może wiązać się z incydentalną zmianą sposobu realizacji 

zamówienia, w związku z wydaniem takiej zgody.  

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że przekazywanie odpadów komunalnych nie musi 

następować bezwzględnie w sposób bezpośredni do instalacji, ale może następować również 

za pośrednictwem innych miejsc ich zagospodarowania (na zasadach wynikających z 

dokumentów zamówienia oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego). 

 

Pojęcie „miejsca zagospodarowania odpadów”, którym posługuje się Zamawiający w 

dokumentach zamówienia, nie obejmuje swym zakresem wyłącznie instalacji, lecz również 

stację przeładunkową oraz inne miejsca, w którym zgodnie z przepisami prawa dozwolone jest 

zbieranie odpadów komunalnych.   

 

Bezpośrednio do instalacji muszą być przekazywane wyłącznie niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, których miejsce zagospodarowania – ITPOK, wyznacza Zamawiający. 

Wymóg zdania poprzedniego, nie obejmuje swym zakresem atypowych i awaryjnych, w 

których Wójt Gminy Kleszczewo ma możliwość wyrażenia zgody na odbiór odpadów w innych 

godzinach i inne dni tygodnia niż wynikające wprost z Regulaminu oraz dokumentów 

zamówienia. W sytuacjach atypowych i awaryjnych również frakcja wskazana w poprzednim 

zdaniu może zostać zebrana w innych miejscach, w szczególności stacji przeładunkowej z 

dochowaniem wymogów art. 23 ust. 10 u.o. – aspekt ten będzie stanowił przedmiot analizy i 

ustalenia w konkretnym stanie faktycznym, w momencie wyrażania zgody na realizację usługi 

w sposób odmienny, niż przyjęty jako domyślny i zasadniczy.   

 

Pytanie 24: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VIII. ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH U ŹRÓDŁA 9. Zamawiający nie dozwala na: 

2) odbieranie odpadów komunalnych w sposób skutkujący zmieszaniem poszczególnych 

frakcji odpadów zbieranych selektywnie lub zmieszania odpadów zbieranych selektywnie z 

zmieszanymi 

(niesegregowanymi) odpadami komunalnymi. 

 

Pytanie: Wykonawca prosi o odpowiedź, czy zgodnie z powyższym zapisem odbiór frakcji 

selektywnych w systemie workowym będzie możliwy jednym pojazdem. Dodatkowo jak ma 

postąpić Wykonawca w przypadku, kiedy właściciele nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej wyposażają się w pojemniki do zbiórki odpadów selektywnych i w dniu odbioru 

wystawiają pojemniki zamiast worków, co stwarza ryzyko zmieszania odpadów selektywnych? 

W jaki sposób Wykonawca ma dokonać usługi w takim przypadku? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż pojęciu „mieszania odpadów” ani ustawodawca ani Zamawiający, 

nie nadaje znaczenia wskazanego w pytaniu, tj. mieszania odpadów zdeponowanych w 

workach oraz w pojemnikach, jeżeli są one jednolite (tożsame) co do rodzaju frakcji.  

 



Realizacja usług zgodnie z wymogiem niemieszania odpadów zebranych selektywnie, jest 

możliwa niezależnie od tego czy odpady zbierane selektywnie zostaną zdeponowane w 

workach czy w pojemnikach, gdyż niezależnie od sposobu deponowania odpadów, są w nich 

zbierane te same frakcje odpadów (w poszczególnych workach / pojemnikach). Zamawiający 

wskazuje ponadto, że odpady zbierane selektywnie nie są deponowane wyłącznie w workach, 

lecz również w pojemnikach (np. nieruchomości wielolokalowe), w konsekwencji czego z 

założenia może dojść do połączenia tych odpadów w jeden strumień.  

 

Zamawiający wyjaśnia, że możliwy jest odbiór odpadów zbieranych selektywnie jednym 

pojazdem o ile nie będzie to skutkowało naruszeniem wymogu „niemieszania odpadów” (np. 

pojazdem wielokomorowym).  

 

Pytanie 25: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VIII. ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH U ŹRÓDŁA 

11. W przypadku zmiany danych dotyczących MGO, zmiany ilości pojemników, powstania 

nowego MGO, Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić dane do swojego wykazu 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji (w formie papierowej lub elektronicznej) od 

Zamawiającego, oraz dostosować realizację zamówienia do uzyskanych informacji. Na 

wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualny 

wykaz, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 

 

Pytanie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie dnia roboczego. Czy pod tym pojęciem 

Zamawiający rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni 

wolnych od pracy? Ponadto Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie w jakiej formie 

przedmiotowy wykaz ma być przekazany i co ma się w nim znajdować? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż definiuje pojęcie „dnia roboczego” zgodnie z powszechnym 

sposobem rozumienia tego pojęcia, tj. od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

 

Przedmiotowy wykaz ma być przekazywany w postaci elektronicznej, umożliwiającej edycję 

danych. Wykaz ma obejmować dane rodzajowo wyróżnione w wykazie przekazanym przez 

Zamawiającego Wykonawcy, z uwzględnieniem jego aktualizacji w wyniku powzięcia 

informacji przez Wykonawcę, w tym od osób trzecich lub Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 26: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VIII. ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH U ŹRÓDŁA 

13. Wykonawca dokona odbioru odpadów również z nieruchomości nieznajdującej się w 

przekazanym mu przez Zamawiającego wykazie. Odbiór na zasadach o których mowa w zdaniu 

poprzednim może nastąpić wyłącznie w sytuacji w której w ocenie Wykonawcy nieruchomość 

pozostaje objęta systemem odbioru odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę 

Kleszczewo. 

 



Pytanie: Wykonawca prosi o wyjaśnienie na podstawie jakich danych/informacji ma ocenić, 

że dana nieruchomość pozostaje objęta systemem odbioru odpadów komunalnych 

zorganizowanym przez Gminę Kleszczewo i w takim wypadku powinien odebrać odpady? 

Wnioskujemy o wykreślenie tego zobowiązania ponieważ Wykonawca za odbiór odpadów 

spoza systemu może otrzymać kare umowną, a brak doprecyzowania danych przez 

Zamawiającego stwarza realne ryzyko jej naliczenia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma dokonywać weryfikacji i ustaleń we wskazanym 

zakresie, w oparciu o powzięte w związku z udzieleniem zamówienia lub realizacją 

zamówienia, dane i informacje, a także w oparciu o doświadczenie posiadane przez 

Wykonawcę w związku z profesjonalnym świadczeniem usług na rynku gospodarki odpadami 

komunalnymi. W przypadkach wątpliwych Wykonawca ma możliwość podjęcia kontaktu z 

Zamawiającym, również w celu zweryfikowania czy dla danej nieruchomości została złożona 

deklaracja. 

 

Pytanie 27: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ VIII. ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH U ŹRÓDŁA 

15. Wykonawca podczas trwania umowy będzie na bieżąco aktualizował dane dotyczące MGO 

oraz informował Zamawiającego o: 

k) wszelkich nieprawidłowościach, w tym związanych z deponowaniem odpadów przez 

właścicieli nieruchomości, innych niż wymienione powyżej w lit. a) – j), 

- w formie raportu, w wersji elektronicznej, uzgodnionej z Zamawiającym. Przekazanie raportu 

musi nastąpić nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia świadczenia usługi, w trakcie 

którego ustalono zaistnienie okoliczności o której mowa w lit. a) – k). Zaistnienie sytuacji o 

której mowa powyżej w lit. e) – j) musi zostać udokumentowanie za pomocą odpowiedniej 

dokumentacji fotograficznej lub filmowej umożliwiającej identyfikację nieruchomości oraz 

zaistniałą sytuację (nieprawidłowość). Dokumentacja fotograficzna lub filmowa musi 

obejmować rejestrację daty i godziny a informacja zawierać dane identyfikujące pracowników. 

Dokumentacja jest przekazywana wraz z raportem. 

 

Pytanie: Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie pojęcia dnia roboczego. Dodatkowo 

wnioskuje o wyjaśnienie w zakresie zobowiązania w lit. k) dot. przekazania dokumentacji 

fotograficznej lub filmowej obejmującej rejestrację daty i godziny a informacja zawierać dane 

identyfikujące pracowników. O jakie konkretnie dane identyfikujące pracownika chodzi 

Zamawiającemu? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż definiuje pojęcie „dnia roboczego” zgodnie z powszechnym 

sposobem rozumienia tego pojęcia, tj. od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek przekazania danych, obejmuje swym zakresem te dane 

identyfikujące, które umożliwiają Zamawiającemu tj. identyfikację osoby lub osób, które 

realizując usługę ustaliły, że wystąpiła nieprawidłowość.  

 



Zamawiający wskazuje, że zasadniczo będą to osoby, względem których ustanowiono wymóg 

zatrudnienia pracowniczego, tj. wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności 

w zakresie odbiorów odpadów: 

1) kierowanie pojazdami wykorzystywanymi do odbioru odpadów, 

2) załadunek odpadów na pojazd wykorzystywany do odbioru odpadów. 

 

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy względem tych osób, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazywać Zamawiającemu informacje lub dokumenty zawierające informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. Zamawiający nie wymaga przekazania szerszego 

zakresu informacji w ramach spełniania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w 

przywołanym w pytaniu postanowieniu dokumentów zamówienia. 

 

Pytanie 28: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ,  Rozdział VIII, pkt 16 

16. Transport zebranych odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania musi 

odbywać się bezpośrednio po ich odbiorze, każdego dnia, pojazdem odbierającym odpady 

komunalne. 

UWAGA! Każdy pojazd Wykonawcy w dniu świadczenia usługi ma obowiązek odwieźć do 

miejsca zagospodarowania odpadów, każdą ilość odpadów, jaka została odebrana, z 

nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, bez względu na stopień zapełnienia pojazdu. 

W przypadku, gdy pojazdy do odbioru odpadów nie zostaną w pełni zapełnione odpadami z 

terenu Gminy Kleszczewo zabrania się Wykonawcy, w celu zapełnienia pojazdu, odbioru 

odpadów nieobjętych przedmiotem zamówienia w tym, odpadów z nieruchomości 

pozostających poza systemem odbioru odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę 

Kleszczewo, jak również innych odpadów niż komunalne lub odpadów spoza terenu Gminy 

Kleszczewo. 

 

Pytanie: Wykonawca wnioskuje o wykreślenie tego zobowiązania bądź doprecyzowanie 

pojęcia miejsce zagospodarowania odpadów. Zaznaczamy, że w przypadku niektórych frakcji 

odpadów objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, brak jest możliwości 

przetransportowania odpadów komunalnych do ich zagospodarowania w tym samym dniu 

roboczym. Wykonawca w tym zakresie może korzystać z posiadanych decyzji na zbieranie 

bądź innych podmiotów, które takie decyzje posiadają. Pozwalają one zbierać odpady 

komunalne a w następstwie przetransportować je po zebraniu odpowiedniego tonażu do 

zagospodarowania w dedykowanej instalacji zgodnie z UO. Takie zobowiązanie w SIWZ jest 

niemożliwe do realizacji. 

 

Ponadto zwracamy uwagę na zapisy wskazujące na konieczność dokonania odbioru odpadów 

w innych dniach oraz godzinach i skorelowania ich z ww. zobowiązaniem, np. wskazywana 

przez Zamawiającego ITPOK dedykowana do zagospodarowania zmieszanych odpadów 

komunalnych przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w 

soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W jaki sposób Wykonawca ma zrealizować zobowiązanie 

SOPZ nie naruszając przepisów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 

r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, w szczególności § 4. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu 



sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby: 5) na koniec każdego dnia roboczego 

pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-

transportowej. Wykonawca prosi o wykreślenie zobowiązania wskazywanego w pkt. 5 ppkt. 1) 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że odmiennie interpretuje przytoczony w pytaniu przepis prawa, w 

szczególności nie podziela stanowiska jakoby limitował on możliwość świadczenia usługi 

odbioru odpadów komunalnych w niedzielę. Jednocześnie wskazuje, że możliwość 

przekazywania odpadów do instalacji, w określonych godzinach i w określonych dniach nie 

koliduje z możliwością należytego wykonania umowy, w zakresie odbioru i transportu 

odpadów.  W szczególności takiego ograniczenia nie sposób wywodzić z dopuszczenia odbioru 

odpadów w soboty, które są dniem roboczym.  

 

Zamawiający nie podziela również stanowiska jakoby „w przypadku niektórych frakcji 

odpadów objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, brak jest możliwości 

przetransportowania odpadów komunalnych do ich zagospodarowania w tym samym dniu 

roboczym”. Wg. wiedzy Zamawiającego, każda frakcja, której odbiór i transport albo odbiór, 

transport i zagospodarowanie objęte jest przedmiotem zamówienia, może być 

przetransportowany do zagospodarowania w tym samym dniu w którym następuje realizacja 

zamówienia. 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z dokumentami zamówienia, pojęcie „miejsca 

zagospodarowania odpadów” obejmuje: 

1) właściwą instalację, 

2) stację przeładunkową, 

3) inne miejsca, w którym zgodnie z przepisami prawa dozwolone jest zbieranie odpadów 

komunalnych. 

 

Bezpośrednio do instalacji muszą być przekazywane wyłącznie niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, których miejsce zagospodarowania – ITPOK, wyznacza Zamawiający. 

Wymóg zdania poprzedniego, nie obejmuje swym zakresem atypowych i awaryjnych, w 

których Wójt Gminy Kleszczewo ma możliwość wyrażenia zgody na odbiór odpadów w innych 

godzinach i inne dni tygodnia niż wynikające wprost z Regulaminu oraz dokumentów 

zamówienia. W sytuacjach atypowych i awaryjnych również frakcja wskazana w poprzednim 

zdaniu może zostać zebrana w innych miejscach, w szczególności stacji przeładunkowej z 

dochowaniem wymogów art. 23 ust. 10 u.o. – aspekt ten będzie stanowił przedmiot analizy i 

ustalenia w konkretnym stanie faktycznym, w momencie wyrażania zgody na realizację usługi 

w sposób odmienny, niż przyjęty jako domyślny i zasadniczy.   

 

Do wyżej wyróżnionych kategorii miejsc zagospodarowania odpadów, obowiązany jest 

dostarczyć odpady komunalne Wykonawca, jednocześnie dochowując wymogu aby „Każdy 

pojazd Wykonawcy w dniu świadczenia usługi ma obowiązek odwieźć do miejsca 

zagospodarowania odpadów, każdą ilość odpadów, jaka została odebrana, z nieruchomości 

objętych przedmiotem zamówienia, bez względu na stopień zapełnienia pojazdu. W przypadku, 

gdy pojazdy do odbioru odpadów nie zostaną w pełni zapełnione odpadami z terenu Gminy 

Kleszczewo zabrania się Wykonawcy, w celu zapełnienia pojazdu, odbioru odpadów 

nieobjętych przedmiotem zamówienia w tym, odpadów z nieruchomości pozostających poza 



systemem odbioru odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Kleszczewo, jak 

również innych odpadów niż komunalne lub odpadów spoza terenu Gminy Kleszczewo.” 

Ustanowione i przywołane ograniczenie obejmuje swym zakresem zbieranie odpadów w 

pojeździe, nie ograniczając możliwości łącznego zbierania odpadów w miejscu 

zagospodarowania odpadów, w tym na stacji przeładunkowej – do której swoim pytaniem 

nawiązuje Wykonawca. 

 

Pytanie 29: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ,  Rozdział IX, pkt 5 

 

ROZDZIAŁ IX. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa powyżej w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 

3 dni roboczych, informacji o nieruchomościach, których właściciele nie wywiązują się z 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub deponują w pojemnikach / 

workach odpady inne niż odpady komunalne. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie 

załączyć dokumentację fotograficzną umożliwiającą identyfikację nieruchomości oraz 

wykazanie, że właściciel nieruchomości dopuścił się naruszenia. Dokumentacja fotograficzna 

musi obejmować rejestrację daty i godziny a informacja zawierać dane identyfikujące 

pracowników. 

6.  

Pytanie: Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie pojęcia dnia roboczego. Dodatkowo 

wnioskuje o wyjaśnienie w zakresie zobowiązania dot. przekazania informacji identyfikujących 

pracownika. O jakie konkretnie dane identyfikujące pracownika chodzi Zamawiającemu? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż definiuje pojęcie „dnia roboczego” zgodnie z powszechnym 

sposobem rozumienia tego pojęcia, tj. od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek przekazania danych, obejmuje swym zakresem te dane 

identyfikujące, które umożliwiają Zamawiającemu tj. identyfikację osoby lub osób, które 

realizując usługę ustaliły, że wystąpiła nieprawidłowość.  

 

Zamawiający wskazuje, że zasadniczo będą to osoby, względem których ustanowiono wymóg 

zatrudnienia pracowniczego, tj. wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności 

w zakresie odbiorów odpadów: 

1) kierowanie pojazdami wykorzystywanymi do odbioru odpadów, 

2) załadunek odpadów na pojazd wykorzystywany do odbioru odpadów. 

 

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy względem tych osób, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazywać Zamawiającemu informacje lub dokumenty zawierające informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. Zamawiający nie wymaga przekazania szerszego 



zakresu informacji w ramach spełniania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w 

przywołanym w pytaniu postanowieniu dokumentów zamówienia. 

 

Pytanie 30: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ X:  ODBIORY INTERWENCYJNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji odbiorów interwencyjnych, wynikających z 

wystąpienia zdarzeń losowych (rozumianych jako zdarzenie przyszłe i pozbawione cech 

pewności występowania, powstałe bez wpływu właściciela nieruchomości) lub siły wyższej 

(rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, powstałe bez wpływu 

właściciela nieruchomości) oraz w sytuacjach nieprzewidzianych w harmonogramie w ilości 

nie większej niż 10 odbiorów rocznie (w trakcie każdego roku realizacji zamówienia) z 

zastrzeżeniem możliwości zwiększenia tej liczby ze względu na treść oferty Wykonawcy. W 

takim przypadku: 

2) Wykonawca powiadomiony przez Zamawiającego do godz. 12:00 odbierze odpady tego 

samego dnia, 

3) Wykonawca powiadomiony przez Zamawiającego po godz. 12:00 odbierze odpady 

najpóźniej w dniu następnym do godziny 12.00, 

Pytanie: Wykonawca wnioskuję o zmianę SIWZ w zakresie możliwości przekazywania 

zgłoszeń interwencyjnych. Wskazywany czas reakcji jest zbyt krótki, w SIWZ w tym zakresie 

powinien brzmieć: Wykonawca powiadomiony przez Zamawiającego w dniu roboczym 

odbierze odpady najpóźniej w następnym dniu roboczym”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż ustanowił ww. postanowienie z uwzględnieniem specyfiki odbiorów 

interwencyjnych oraz wobec posiadanej wiedzy o realiach rynkowych realizacji zbieżnych 

rodzajowo usług. Wykonawca nie wskazuje w pytaniu przyczyn dla których uznaje, że 

obiektywnie ww. termin realizacji wyjazdów interwencyjnych jest nieodpowiedni. 

 

Pytanie 31: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ X:  ODBIORY INTERWENCYJNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji odbiorów interwencyjnych, wynikających z 

wystąpienia zdarzeń losowych (rozumianych jako zdarzenie przyszłe i pozbawione cech 

pewności występowania, powstałe bez wpływu właściciela nieruchomości) lub siły wyższej 

(rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, powstałe bez wpływu 

właściciela nieruchomości) oraz w sytuacjach nieprzewidzianych w harmonogramie w ilości 

nie większej niż 10 odbiorów rocznie (w trakcie każdego roku realizacji zamówienia) z 

zastrzeżeniem możliwości zwiększenia tej liczby ze względu na treść oferty Wykonawcy. W 

takim przypadku: 

5) usługa interwencyjnego odbioru odpadów obejmuje wszystkie dni tygodnia. 

 

Pytanie: Odbiór interwencyjny odpadów komunalnych przeprowadzony zgodnie z 

oczekiwaniami Zamawiającego, tj. w dni wolne od pracy, skutkowałby brakiem możliwości 

realizacji usługi zgodnie z § 4 pkt 5 przywołanego rozporządzenia stanowi jednoznacznie, że 

odbiór opadów komunalnych prowadzony jest wyłącznie w dniach roboczych, świadczy o tym 

dotyczące utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń zobowiązanie, 

aby „na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane 

wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej”, ponieważ po dokonanym odbiorze 



Wykonawca nie ma możliwości przekazania ich do miejsca zagospodarowania odpadów. 

Wykonawca wnioskuje o zmianę SIWZ w powyższym zakresie poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: „usługa interwencyjnego odbioru odpadów obejmuje wszystkie dni 

tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że odmiennie interpretuje przytoczony w pytaniu przepis prawa, w 

szczególności nie podziela stanowiska jakoby limitował on możliwość świadczenia usługi 

odbioru odpadów komunalnych w niedzielę.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że 15 października 2021 r. dokonał zmiany dokumentów 

zamówienia w zakresie postanowień dotyczących skierowanego pytania. 

 

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że dni i godziny otwarcia instalacji nie kolidują z 

możliwością zrealizowania odbioru interwencyjnego, w sposób zgodny z warunkami 

ustanowionymi w dokumentach zamówienia. W szczególności takiej kolizji nie sposób 

wywodzić z dopuszczenia odbioru odpadów w soboty, które są dniem roboczym. 

 

Pytanie 32: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ X:  ODBIORY INTERWENCYJNE 

2. Powiadomienia, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 2) i 3) nastąpią poprzez przesłanie 

wiadomości e-mail / kontakt telefoniczny z koordynatorem umowy wyznaczonym przez 

Wykonawcę i wskazanym w § 17 ust. 4 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Dla 

ustalenia godziny przekazania powiadomienia, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 2) i 3) 

przyjmuje się godzinę pierwszego połączenia telefonicznego (nawet nieskutecznego) lub 

wysłania wiadomości e-mail. 

Pytanie: Wykonawca wnioskuje o wykreślenie sformułowania „nawet nieskutecznego”. Samo 

połączenie, tym bardziej nieskuteczne nie może być interpretowana jako przyjęcie zgłoszenia 

przez Wykonawcę (z uwagi na brak możliwości przekazania konkretnych informacji nt 

zgłoszenia). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje ww. zapis, jednocześnie wskazując, że został on 

ustanowiony ze względu na specyfikę odbiorów interwencyjnych, które to wymagają dla swej 

skuteczności i efektywności szybkiego działania. W kolizji z tym celem pozostaje, dozwolenie 

na to aby zgłoszenia były warunkowane odebraniem bądź nieodebraniem połączenia przez 

osobę ustanowioną przez Wykonawcę, jako osoba do kontaktu. Jednocześnie Zamawiający 

oświadcza, że w przypadku nieskuteczności połączenia telefonicznego, będzie podejmował 

działania w celu skutecznego skontaktowania się z Wykonawcą, w tym np. poprzez przesłanie 

wiadomości SMS.  

 

Pytanie 33: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XI.  TRANSPORT ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

14. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni 

przed rozpoczęciem świadczenia usług odbioru i transportu odpadów komunalnych wykaz 

pojazdów spełniających wskazane powyżej wymagania oraz którymi nastąpi realizacja 

zamówienia. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zaakceptowania albo 



niezaakceptowania pojazdów zgłoszonych przez Wykonawcę, w tym również po poddaniu ich 

kontroli. Wykonawca nie może realizować zamówienia pojazdami innymi niż wskazane w 

wykazie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Realizacja zamówienia innym pojazdem może 

nastąpić po uprzedniej aktualizacji wykazu, najpóźniej na 2 dni robocze przed przewidzianym 

terminem wykorzystania innego pojazdu. W wykazie mogą zostać zadeklarowane również 

pojazdy zastępcze i awaryjne. 

Pytanie: Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie pojęcia dnia roboczego. Dodatkowo 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakie dane będą weryfikowane przez Zamawiającego w 

przekazanych wykazach i brak jakich danych będzie konsekwencją braku jego zaakceptowania. 

Jest to o tyle ważne, że następstwem braku akceptacji Zamawiającego jest brak możliwości 

użytkowania zgłoszonych pojazdów, stąd prosimy o przekazanie wyjaśnień w powyższym 

zakresie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż definiuje pojęcie „dnia roboczego” zgodnie z powszechnym 

sposobem rozumienia tego pojęcia, tj. od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

Zamawiający informuje, iż w wykazie muszą zostać zamieszczone informacje pozwalające na 

zweryfikowanie czy pojazdy spełniają ustanowione w dokumentach zamówienia wymagania. 

Weryfikacja przeprowadzana będzie przez Zamawiającego z uwzględnieniem ustanowionych 

wymagań, a ich niespełnienie lub niewykazanie ich spełnienia, będzie stanowić jedyną 

podstawę do niewyrażenia akceptacji. 

 

Pytanie 34: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XII.  ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

6. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych musi nastąpić 

w instalacji wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje następujące miejsce 

zagospodarowania: Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w 

Poznaniu, zastrzegając sobie możliwość zmiany tej instalacji, zarówno w sposób trwały jak i 

tymczasowy. 

7. Koszt zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ponosi 

Zamawiający (nie ponosi ich Wykonawca). 

8. Jeżeli zmiana miejsca zagospodarowania odpadów o których mowa w ust. 6 powyżej, będzie 

skutkowała wydłużeniem trasy, którą Wykonawca musi pokonać w celu przekazania odpadów 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie powiększone o kwotę odpowiadającą kosztom transportu 

odpadów komunalnych na zwiększoną odległość ustaloną w oparciu o następujący wzór: 

Kwota dodatku za transport odpadów na zwiększoną odległość w ramach jednego przejazdu 

(trasa) = 0,01 maszynogodziny x ilość km zwiększonej trasy przejazdu (wg. najkrótszej drogi) 

x stawka właściwa dla transportu pojazdem o ładowności odpowiadającej ilości przekazanych 

odpadów2 x przekazana w ramach przejazdu ilość odpadów w tonach (Mg) 

Wyżej wskazany wzór jest właściwy dla obliczenia kosztu dodatkowego transportu odpadów na 

zwiększoną odległość dla każdego przejazdu (trasy). 
2 Stawka właściwa dla transportu pojazdem – samochód samozaładowczy (symbol 

klasyfikacyjny 39811 – 39815), każdorazowo ustalana na podstawie publikacji o cenach 

wydanych przez Sekocenbud w kwartale poprzedzającym wyrażenie przez Zamawiającego 

decyzji (złożenie oświadczenia). Stawka nie ulega zmianie przez cały okres przekazywania 

odpadów do innego miejsca zagospodarowania odpadów. 



 

Pytanie:  Postanowienie  wskazane  w  ww.  pkt  nie  jest  definitywne  i  ostateczne,  a 

Zmawiający formułuje je „zastrzegając sobie możliwość zmiany tej instalacji, zarówno w 

sposób trwały jak i tymczasowy”. Brak informacji nt. miejsc zagospodarowania zmieszanych 

odpadów komunalnych, do których Wykonawca zobowiązany jest transportować odebrane 

odpady, pozbawia go kluczowych informacji dla opracowania oferty, która będzie prawidłowo 

odzwierciedlała przewidywane koszty zrealizowania Zamówienia. Ze względu na brak 

pewności w szczególności odnośnie do tras przejazdu pojazdów Wykonawca nie ma 

możliwości oszacowania nakładów, jakich powinien się spodziewać w związku z czynnością 

transportu, tym samym narażając go na ryzyko bądź to zaniżenia wynagrodzenia, bądź 

przeszacowanie oferty i ukształtowanie jej w sposób mniej konkurencyjny, niż innych 

potencjalnych wykonawców. Ponadto wskazany wzór przez Zamawiającego jest nieprecyzyjny 

i odwołuje się jednolicie do „maszynogodziny” dla „pojazdu samozaładowczego”, pomijając 

to, że odpady komunalne nie są odbierane tylko jednym rodzajem pojazdu, ale pojazdami 

zróżnicowanymi, dostosowanymi do rodzajów pojemników, w tym gromadzonych w nich 

odpadów, spalającymi różne ilości paliwa i o różnej wartości początkowej (co przekłada się na 

ich koszty amortyzacji). W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wykreślenie ww. 

zapisów, a w ich miejsce zamieszczenia szczegółowych informacji nt. drugiej zastępczej 

instalacji, do której Wykonawca miałby transportować odpady na wypadek braku możliwości 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych przez ITPOK. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że 15 października 2021 r. dokonał zmiany dokumentów zamówienia 

w zakresie postanowień dotyczących skierowanego pytania. 

 

Pytanie 35: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XII.  ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 
11. Zamawiający  przewiduje  moż liwość  zmiany  ins talacji,  w  której  nas tąpi  zagospodarowanie 

 

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany instalacji, w której nastąpi zagospodarowanie 

odpadów, w tym również poprzez dozwolenie na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 

instalacji innej niż wskazana w ofercie wykonawcy, przy czym ostatnia z wymienionych sytuacji 

wymaga uprzedniego dokonania modyfikacji umowy, na zasadach w niej określonych, za 

wyjątkiem tymczasowej zmiany instalacji o której mowa w kolejnym ustępie. 

12. Tymczasowa zmiana instalacji, tj. zmiana której skutkiem jest przekazywanie odpadów w 

celu ich zagospodarowania w okresie nie dłuższym niż 21 dni liczonym od dnia pierwszego 

dnia przekazania odpadów do innej instalacji i nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu umowę gwarantującą przyjęcie odpadów 

komunalnych na wskazaną instalację (wzór/projekt umowy nie spełnia przewidzianego 

wymogu) oraz kopię wymaganego prawem zezwolenia na zagospodarowanie określonego 

rodzaju odpadów, najpóźniej w terminie 3 dni. 

 

Pytanie: Wykonawca wnioskuje o zmianę treści SOPZ w ww. zakresie poprzez wykreślenie 

konieczności dot. „przy czym ostatnia z wymienionych sytuacji wymaga uprzedniego 

dokonania modyfikacji umowy”. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, ze względu na 

istniejące uwarunkowania rynkowe związane z zagospodarowaniem może dochodzić do rotacji 

i zmian docelowego miejsca zagospodarowania odebranych odpadów. Wnioskujemy, aby takie 

zmiany odbywały się na zgłoszenie i nie wymagały zmiany umowy i zawierania aneksu, gdyż 

nie jest to zasadne. Ponadto wnioskujemy o wykreślenie pkt. 12. 



 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wskazanie w umowie w sprawie zamówienia publicznego instalacji 

stanowi obowiązek wynikający z art. 6f ust. 1a pkt 5 u.c.p.g. Element ten jest zatem doniosłym 

postanowieniem umowy, który uprzednio stanowi istotny element dokumentów zamówienia / 

oferty (art. 6d ust. 4 pkt 5 u.c.p.g.). Ze względu na wskazaną okoliczność, zmiana instalacji 

musi nastąpić w trybie i na zasadach właściwych dla modyfikacji umowy. 

 

Zamawiający wskazuje, iż nie limituje liczby instalacji, które Wykonawca zadeklaruje w 

ofercie. Wykonawca jest uprawniony do wskazania kilku instalacji, w tym również kilku 

instalacji w których nastąpi zagospodarowanie jednej frakcji odpadów komunalnych. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że właśnie przywołany przez Wykonawcę ust. 12, o 

którego wykreślenie postuluje Wykonawca, umożliwia na doraźne zmienienie instalacji w 

sytuacjach awaryjnych. 

 

Pytanie 36: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XIII. RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW 

WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO 

1. Odbiór odpadów komunalnych (bezpośrednio u źródła, jak i w ramach odbiorów 

interwencyjnych) ich transport oraz zagospodarowanie, nastąpi w szacunkowym zakresie 

następujących frakcji (rodzajów) odpadów – tab. 1, 2, 3: kody odpadów - 17 02 03, 17 04 07, 

17 04 02, 17 04 11. 

 

Pytanie: W rodzajach odpadów dedykowanych do odbioru pojawiają się kody odpadów z 

grupy 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), zgodnie z SOPZ oraz 

obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w szczególności uchwałą szczegółową, która 

reguluje świadczenie usługi przez odbiorcę odpadów komunalnych w ramach usługi, w 

rodzajach odbieranych odpadów nie ma odpadów z grupy 17. W związku z powyższym 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie odpadów z grupy 17. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że 15 października 2021 r. dokonał zmiany dokumentów zamówienia 

w zakresie postanowień dotyczących skierowanego pytania. 

 

Pytanie 37: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XIII. RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW 

WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO Szacunki dot. ilości Bioodpadów na 

17 m-cy. 

 

Pytanie: Zamawiający wskazał zaniżone szacunki ilości bioodpadów, które będą podlegać 

odbiorowi, w konsekwencji czego obecna treść SOPZ uniemożliwia prawidłowe oszacowanie 

kosztów związanych z transportem odpadów i tym samym – prawidłowe skalkulowanie ceny. 

Szacunek umniejszenia ilości bioodpadów z uwagi na deklarowane przez mieszkańców 

kompostowniki (zgodnie z treścią SOPZ aktualnie 168 właścicieli nieruchomości 

zadeklarowało prowadzenie przydomowego kompostownika) wydaje się nieprecyzyjny, gdyż 



na takich nieruchomościach w sezonie letnim dominują bioodpady w postaci trawy, a ten typ 

odpadów nie nadaje się procesu kompostowania. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie 

ilości. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż wielkość szacunkowa każdego strumienia frakcji odpadów 

komunalnych, wyróżniona w dokumentach zamówienia, została ustalona z wykorzystaniem 

takiej samej metodologii. Zamawiający oparł się w tym zakresie na danych historycznych, 

przekazanych mu przez ZM GOAP a pochodzących od aktualnego operatora odbioru odpadów, 

który realizuje usługi na terenie Gminy Kleszczewo. Szacunkowa ilość bioodpadów nie została 

zaniżona.  

 

Pytanie 38: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE 

POJEMNIKÓW 

2. Szacuje się, że na terenie Gminy Kleszczewo właściciele nieruchomości wyposażyli MGO w: 

1) 2000 szt. pojemników 120l, 

2) 1000 szt. pojemników 240l, 

3) 110 szt. pojemników 1100l. 

3. Wymogi jakie powinny spełniać pojemniki zostały ustanowione w Regulaminie. W związku 

z okolicznością, iż Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a dotychczas 

pojemniki były dostarczane przez operatorów odbioru odpadów komunalnych, Zamawiający 

nie ma możliwości wyspecyfikowania kategorii i rodzajów pojemników. Zamawiający 

zastrzega, że dotychczas część nieruchomości zamiast w pojemnik grafitowy lub czarny – 

przeznaczony do deponowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych była 

wyposażana w pojemniki koloru zielonego, wraz z stosownym oznaczeniem słownym. 

Pytanie: ze względu na fakt, że od 2022 r. wyposażenie nieruchomości w pojemniki będzie 

stanowiło obowiązek właścicieli nieruchomości, Wykonawca wnioskuje o podanie 

szacunkowych danych nt rodzajów i ilości pojemników przewidzianych do obsługi. Brak 

danych nt. ilości i rodzajów (w tym określonej kolorystyki) przekłada się na brak możliwości 

oszacowania nakładów, jakich powinien się spodziewać Wykonawca w związku z 

opróżnianiem pojemników przeznaczonych na odpady, utrudnioną identyfikacją pojemników 

(zróżnicowanie kolorystyczne). W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje, aby 

Zamawiający doprecyzował SOPZ w zakresie wskazania, że rzeczywista liczba pojemników 

na terenie gminy Kleszczewo, objętych Zamówieniem, w stosunku do wartości szacunkowych 

przedstawionych w dokumentacji przetargowej, nie ulegnie zmianie o więcej niż 10% w 

stosunku do wartości. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że 15 października 2021 r. dokonał zmiany dokumentów zamówienia 

w zakresie postanowień dotyczących skierowanego pytania. 

 

Pytanie 39: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XVII. DOSTAWA TAGÓW RFID, ICH 

MONTAŻ NA POJEMNIKACH DO ODBIORU ODPADÓW, INSTALACJA I 

URUCHOMIENIE, WDROŻENIE I ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU 

IDENTYFIKACJI POJEMNIKÓW DO ODBIORU ODPADÓW PRZY UŻYCIU 

TECHNOLOGII IDENTYFIKACJI 



RADIOWEJ (RFID) 

 

1. Przedmiotem zamówienia objęta jest dostawa tagów RFID, ich montaż na pojemnikach do 

odbioru odpadów, instalacja, uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu 

identyfikacji pojemników do odbioru odpadów przy użyciu technologii identyfikacji 

radiowej (RFID) wg następującej specyfikacji: 

 

1) dostawa tagów RFID na wszystkie pojemniki przeznaczone do deponowania odpadów 

komunalnych – w zakresie w jakim gminny system odbioru odpadów komunalnych 

przewiduje pojemniki system deponowania odpadów a pojemniki nie są wyposażone we 

właściwe transpondery. Zamawiający szacuje, że ilość tagów RFID, jakie Wykonawca 

będzie zobowiązany dostarczyć i zamontować wynosi: 3030 sztuk. Zamawiający, ze 

względu na nabywanie pojemników przez właścicieli nieruchomości, którzy mają 

możliwość ich odkupienia od dotychczasowego operatora, a które to mogą być już 

wyposażone w odpowiednie tagi RFID nie ma możliwości wskazania konkretnej ilości 

tagów, którą obowiązany będzie dostarczyć i zamontować Wykonawca, 

2) integracja tagów z systemem RFID Wykonawcy, wykorzystywanym w toku 

realizacji zamówienia, 

3) udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, dostępu do systemu identyfikacji 

pojemników do odbioru odpadów przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID), 

oraz zapewnienie 2 sztuk tabletów identyfikacyjnych, 

4) przeszkolenie 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu identyfikacji 

pojemników przy użyciu technologii RFID, 

5) asysta i pomoc w trakcie wdrożenia i eksploatacji systemu przez Zamawiającego. 

Pytanie: Ww. zapisy zobowiązują Wykonawcę do dostawy i zamontowania na wszystkich 

pojemnikach przeznaczonych do deponowania odpadów komunalnych (w zakresie w jakim 

gminny system odbioru odpadów komunalnych przewiduje pojemniki system deponowania 

odpadów a pojemniki nie są wyposażone we właściwe transpondery) „tagów RFID”. 

Zamieszone dane są, jak wskazano w ustępie 1 pkt 1 tego rozdziału jedynie „szacunkowe”. 

Rozwiązanie to pozbawia Wykonawcę informacji kluczowych dla opracowania oferty, która 

będzie prawidłowo odzwierciedlała przewidywane koszty zrealizowania zamówienia. 

Podawanie szacunkowych ilości pojemników, które Wykonawca będzie musiał obsłużyć, w 

tym otagować naraża Wykonawcę na ryzyko zarzutu wadliwego realizowania Zamówienia i 

obciążenia karami umownymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę SOPZ w tym 

zakresie, że Zamawiający określi zastrzeżenie dot. „rzeczywista liczba „tagów RFID”, 

objętych obowiązkiem dostawy i zamontowania na pojemnikach przeznaczonych do 

deponowania odpadów komunalnych, w stosunku do wartości szacunkowych przedstawionych 

w dokumentacji przetargowej, nie ulegnie zmianie o więcej niż 10%”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że 15 października 2021 r. dokonał zmiany dokumentów zamówienia 

w zakresie postanowień dotyczących skierowanego pytania. 

 

Pytanie 40: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XVII. DOSTAWA TAGÓW RFID, ICH 

MONTAŻ NA POJEMNIKACH DO ODBIORU ODPADÓW, INSTALACJA I 

URUCHOMIENIE, WDROŻENIE I ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU 



IDENTYFIKACJI POJEMNIKÓW DO ODBIORU ODPADÓW PRZY UŻYCIU 

TECHNOLOGII IDENTYFIKACJI RADIOWEJ (RFID) 

Dostawa i montaż 

7) Otagowaniu podlegają zarówno pojemniki istniejące (pozostawione) na nieruchomościach 

w okresie rozpoczęcia realizacji zamówienia, jak i podstawione w okresie późniejszym, w tym 

na skutek nabycia nowych pojemników. Akcja pierwszego otagowania pojemników, musi 

zakończyć się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Otagowanie pojemników postawionych na 

nieruchomości w okresie późniejszym, musi nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia 

skierowania informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy. 

 

Pytanie: określony termin na opatrzenie tagiem RFID nie jest możliwe do zrealizowania w tak 

krótkim czasie. W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację, aby termin na realizację 

ww. obowiązku został wydłużony do 60 dni, w szczególności mając na względzie rozpoczęcie 

świadczenia usług w okresie zimowym, tj.: „Akcja pierwszego otagowania pojemników, musi 

zakończyć się w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów komunalnych”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że 15 października 2021 r. dokonał zmiany dokumentów zamówienia 

w zakresie postanowień dotyczących skierowanego pytania. 

 

 

Pytanie 41: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XVII. DOSTAWA TAGÓW RFID, ICH 

MONTAŻ NA POJEMNIKACH DO ODBIORU ODPADÓW, INSTALACJA I 

URUCHOMIENIE, WDROŻENIE I ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU 

IDENTYFIKACJI POJEMNIKÓW DO ODBIORU ODPADÓW PRZY UŻYCIU 

TECHNOLOGII IDENTYFIKACJI RADIOWEJ (RFID) 

Dostawa i montaż 

8) Obowiązkiem montażu pojemników w tagi (transpondery) objęte są pojemniki na których 

dotychczas nie zamontowano tagów (transponderów) za wyjątkiem sytuacji w której już 

zamontowane tagi nie pozwalają Wykonawcy na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

systemu RFID. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do demontażu dotychczas 

zamontowanego tagu oraz zamontowania nowego. 

 

Pytanie: Zamawiający informuje, iż obowiązkiem montażu pojemników w tagi (transpondery) 

objęte są pojemniki na których dotychczas nie zamontowano tagów (transponderów), za 

wyjątkiem sytuacji w której już zamontowane tagi nie pozwalają Wykonawcy na zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania systemu RFID. Wnosimy o doprecyzowanie szacunkowej ilości 

ww. przypadków dla dwóch wariantów (w szczególności w zakresie danych dot. pojemników 

należących do właścicieli nieruchomości). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie dysponuje danymi i informacjami pozwalającymi mu na wyszczególnienie 

ilości pojemników, które aktualnie są wyposażone w tagi RFID i które będą w nie wyposażone 

na etapie realizacji zamówienia. Ze względu na powyższe Zamawiający nie ma możliwości 



zadośćuczynić wnioskowi Wykonawcy. Zamawiający dookreślił maksymalną ilość tagów jakie 

będzie zobowiązany zamontować Wykonawca w toku realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 42: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XVII. DOSTAWA TAGÓW RFID, ICH 

MONTAŻ NA POJEMNIKACH DO ODBIORU ODPADÓW, INSTALACJA I 

URUCHOMIENIE, WDROŻENIE I ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU 

IDENTYFIKACJI POJEMNIKÓW DO ODBIORU ODPADÓW PRZY UŻYCIU 

TECHNOLOGII IDENTYFIKACJI RADIOWEJ (RFID) 

Dostawa i montaż 

9) W przypadku braku dostępności pojemnika z danej nieruchomości Wykonawca podejmie 

kolejną próbę oznakowania pojemnika (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął 

minimum 3 próby otagowania pojemnika. Jeżeli mimo podjęcia przez Wykonawcę 3 prób 

pojemnik nie zostanie otagowany, wykonawca będzie zobligowany do przekazania 

niewykorzystanych tagów Zamawiającemu). 

 

Pytanie: Tagi są własnością Wykonawcy. Ze względu na podawane szacunkowe dane dot. 

konieczności pojemników do otagowania, Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ich ilości, 

w które będzie należało wyposażyć Zamawiającego. W związku z powyższym wnioskujemy o 

usunięcie zobowiązania z pkt. 9). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wskazuje, iż własność tagów, przechodzi od Wykonawcy na właściciela 

nieruchomości w momencie ich zamontowania na pojemniku albo na Zamawiającego w 

momencie przekazania tagów, które pomimo podjęcia 3 krotnej próby nie zostały zamontowane 

na pojemniku. Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie 

Zamawiającemu tych tagów, które nie zostały zamieszczone na pojemnikach pomimo podjęcia 

prób otagowania pojemników. Poza zakresem zamówienia pozostaje wyposażenie 

Zamawiającego w tagi w innych przypadkach. 

 

Pytanie 43: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XVII. DOSTAWA TAGÓW RFID, ICH 

MONTAŻ NA POJEMNIKACH DO ODBIORU ODPADÓW, INSTALACJA I 

URUCHOMIENIE, WDROŻENIE I ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU 

IDENTYFIKACJI POJEMNIKÓW DO ODBIORU ODPADÓW PRZY UŻYCIU 

TECHNOLOGII IDENTYFIKACJI RADIOWEJ (RFID) 

Dostawa i montaż 

17) Tagi będące przedmiotem zamówienia mają działać w oparciu o technologię RFID UHF 

(Radio Frequency Identification – identyfikacji za pomocą fal radiowych; UHF (Ultra High 

Frequency) w zakresie częstotliwości przeznaczonej do tego typu zastosowań – 860-960 Mhz i 

być w pełni kompatybilne i interoperacyjne z systemem RFID wykorzystywanym przez 

Wykonawcę oraz do którego dostęp jest zapewniany Zamawiającemu. 

Pytanie: Zamawiający wymaga, aby system RFID pracował w oparciu o identyfikatory 

transpondery/chipy/tagi pracujące na częstotliwości 860-960 MHz (UHF). Biorąc pod uwagę, 

że wymagany przez Zamawiającego system pracujący w technologii UHF m.in. ze względu na 

bardzo duży zasięg anteny jest systemem z założenia nieprecyzyjnym mogącym generować 

rozbieżności w stosunku do ilości rzeczywistych odebranych pojemników prosimy o 

doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w szczególności: 



a) Jak zachować ma się system w sytuacji, kiedy system identyfikacji poza pojemnikami 

zawieszonymi w danej chwili na urządzeniu wrzutowym odczyta również pojemniki 

(duży zasięg odczytu systemu RFID UHF), które nie są w danej chwili odbierane 

(znajdują się obok pojazdu)? 

b) W przypadku jeżeli Zamawiający wymagałby, aby w sytuacji opisanej w punkcie a) 

system rejestrował tylko pojemniki znajdujące się na zaplanowanej trasie to jak w takim 

przypadku Zamawiający zamierza monitorować i wykrywać pojemniki, które nie były 

na zaplanowanej trasie a mimo wszystko zostały opróżnione np. nieprawidłowy 

pojemnik wystawiony przez mieszkańca, błąd załogi itp.? 

c) Jak system ma się zachować, w przypadku odczytu transponderów niesparowanych 

przez Zamawiającego z pojemnikami? W takiej sytuacji trudnym będzie jednoznacznie 

stwierdzić czy odczytany transponder dotyczy pojemnika czy nie np. czy transponder 

nie znajduje się w odpadach (technologia UHF jest wykorzystywana przez sklepy do 

zabezpieczenia towaru przez kradzieżą). 

d) Czy biorąc pod uwagę fakt, że system identyfikacji pojemników pracujący w 

standardzie RFID UHF jest systemem nieprecyzyjnym (z uwagi na jego zbyt duży 

zasięg) oraz fakt, że potencjalny Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działanie 

tego systemu to czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie systemu pracującego w 

standardzie RFID LF 134,2 kHz (dedykowanego dla identyfikacji odbioru odpadu). 

Taki system daje Zamawiającemu pewność (w przeciwieństwie do systemu pracującego 

w standardzie RFID UHF), że w momencie odczytu zamontowanego w pojemniku 

transpondera pojemnik jest zawieszony na grzebieniu urządzenia wrzutowego dzięki 

czemu Zamawiający otrzyma wiarygodną informację potwierdzającą jego odbiór. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o zmianę SIWZ polegającą na: 

a) dopuszczeniu wykorzystania systemu identyfikacji pojemników pracującego w 

standardzie RFID LF 134,2kHz (dedykowanego dla identyfikacji odbioru odpadu; 

b) dopuszczeniu użycia tagów o parametrach: 

1. Pojemniki 2-kołowe (plastikowe) - transpondery montowane w gnieździe 

fabrycznym pojemników zgodnie z normą EN 14803 o parametrach nie 

gorszych niż: 

a. Typ: FDX-B BDE 134,2kHz 

b. numer zgodny ze standardem BDE 

c. rozmiar: fi 30x15mm 

d. Obudowa IP67 

e. Odporność na: paliwo, olej mineralny, olej roślinny, sól 

f. Temperatura pracy: w zakresie od -25 do 70 stopni C 

2. Pojemniki 4-kołowe oraz kontenery - transpondery montowane z boku 

pojemnika lub kontenera zgodnie z normą EN 14803 o parametrach nie 

gorszych niż: 

a. Typ: zabudowany LF HDX BDE Glass Transponder 

b. numer zgodny ze standardem BDE 

c. Obudowa IP67 

d. Odporność na: paliwo, olej mineralny, olej roślinny, sól 

e. Temperatura pracy: w zakresie od -25 do 70 stopni C 

f. Obudowa transpondera umożliwiająca montaż za pomocą do 2 nitów z 

boku kosza 

- dopuszczenie do użycia tabletów identyfikacji o przekątnej wyświetlacza 5". Z 

naszych doświadczeń w inwentaryzacji dziesiątek tysięcy pojemników (z 

jednoczesnym montażem i parowaniem transponderów RFID) wynika, że taka 



przekątna jest w zupełności wystarczająca do zastosowań, które wymaga 

Zamawiający, a urządzenie takie jest wygodniejsze, jest w stanie dłużej pracować 

na jednym cyklu ładowania oraz jest tańsze w zakupie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że ustanowił wymogi w zakresie systemu RFID, jak również urządzeń, 

które mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tego systemu z uwzględnieniem 

dotychczasowych wymagań ustanawianych przez ZM GOAP w tym zakresie, w tym ze 

względu na zachowanie możliwie największej interoperacyjności tagów w które pojemniki są 

już wyposażone. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania, 

które umożliwią prawidłowe działanie systemu, a wszelkie nieprawidłowości, w tym 

rodzajowo sygnalizowane przez Wykonawcę, o ile zaistnieją, będą wyjaśniane w toku realizacji 

zamówienia i oceny przyczyn wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości. Wykonawca nie 

będzie obciążany konsekwencjami wynikającymi z wdrożenia systemu lub stosowania 

urządzeń, spełniającymi wymagania ustanowione przez Zamawiającego.  

 

Pytanie 44: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XVIII. SYSTEM MONITOROWANIA 

POJAZDÓW – GPS i VIDEOREJESTRATORY 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nagrań z 

videorejestratorów zamontowanych na pojazdach – zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI 

ust. 8 OPZ. Udostępnienie nagrań musi nastąpić w sposób usystematyzowany i 

ustrukturyzowany pozwalający na niewywołujące trudności zapoznanie się z nagraniem oraz 

identyfikację czasu, miejsca i sposobu realizacji zamówienia. 

 

Pytanie: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udostępnienia nagrań z videorejestratorów 

zamontowanych na pojazdach, odwołując się przy tym do postanowień Rozdziału XI ust. 8 

OPZ. Tymczasem ta jednostka redakcyjna nie zawiera postanowień dotyczących udostępnienia 

Zamawiającemu nagrań z videorejestratorów zamontowanych na pojazdach. W związku z 

powyższym wnosimy o uzupełnienie Rozdziału XI ust. 8 OPZ o określenie zasad udostępnienia 

nagrań z videorejestratorów zamontowanych na pojazdach. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że 15 października 2021 r. dokonał zmiany dokumentów zamówienia 

w zakresie postanowień dotyczących skierowanego pytania. 

 

Pytanie 45: 

 

Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ ROZDZIAŁ XXI. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu 

w archiwalne zapisy Wykonawcy z systemu monitoringu pozycjonowania satelitarnego i 

systemu GPS w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia prawidłowości wykonania przez niego 

usługi odbioru odpadów oraz wgląd w raporty dzienne pracy pojazdu odbierającego odpady z 

ewidencją przejazdu, podpisany przez osobę upoważnioną oraz ten sam raport w wersji 

elektronicznej wraz z aplikacją umożliwiającą dynamiczne odtworzenie trasy przejazdu. 

Wykonawca zobowiązany jest udostępniać Zamawiającemu dane, wyciągi oraz wydruki na 

żądanie Zamawiającego. 

 



Pytanie: Zgodnie z treścią dokumentacji „4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w archiwalne zapisy Wykonawcy z systemu 

monitoringu pozycjonowania satelitarnego (…)”. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie 

okresu w którym Zamawiający będzie mógł weryfikować archiwalne zapisy Umowy, ze 

wskazaniem że najbardziej optymalnym czasookresem byłyby 3 m-ce przed dniem faktycznie 

realizowanej usługi. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że ww. wymagania zostały ustanowione z uwzględnieniem 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Okres archiwizacji danych w wymiarze 3 miesięcy (w 

pytaniu zdaje się zaistniała omyłka „przed dniem faktycznie realizowanej usługi”), w praktyce 

może uniemożliwić należyte wykonywanie działań kontrolnych przez Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku nieprawidłowości ujawnionych w okresie późniejszym, ale które 

wystąpiły uprzednio. W interesie Zamawiającego jak i Wykonawcy pozostaje możliwość 

zweryfikowania takich sytuacji z wykorzystaniem danym z systemu GPS. 

Zamawiający oczekuje archiwizacji danych przez okres realizacji usług odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów i dwa miesiące po jej zakończeniu. 

 

Pytanie 46: 
Punkt którego dotyczy pytanie: §8 Umowy pkt. 12 „…Zapłata wynagrodzenia nie oznacza 

akceptacji raportu oraz załączonych do niego dokumentów, jak również niekwestionowania ich 

treści lub elementów formalnych…”. 

 

Pytanie: W którym momencie i na jakiej podstawie Wykonawca dostaje informację zwrotną o 

akceptacji raportu miesięcznego? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonuje we wskazanych zakresie modyfikacji dokumentów zamówienia 

(szczegółowo w dalszej części niniejszego dokumentu). 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż Zamawiający dokona weryfikacji raportu miesięcznego w terminie 

14 dni od dnia otrzymani kompletnego raportu, jednocześnie po dokonaniu weryfikacji, 

najpóźniej w terminie 3 dni przekaże Wykonawcy informacje wynikające z przeprowadzonej 

weryfikacji za pośrednictwem korespondencji e-mail. 

 

Pytanie 47: 
Punkt którego dotyczy pytanie: §8 Umowy pkt. 9 „…Wykonawca wskazuje ilość i rodzaje 

(frakcje) rzeczywiście odebranych, przetransportowanych i przekazanych do 

zagospodarowania odpadów komunalnych w raporcie wykonania usług za dany miesiąc, 

składanym w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały 

odebrane i przetransportowane…” 

 

Pytanie: Wykonawca prosi o wskazania, czy termin na złożenie raportu jest liczony wg dni 

roboczych, czy kalendarzowych. Jednocześnie Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na 

złożenie raportu do 7 dni roboczych. 

Pytanie: Wykonawca prosi o wskazanie w Umowie terminu płatności za faktury lub punktu 

który o tym stanowi. 

 



Odpowiedź: 

 

Termin na złożenie raportu liczony jest w dniach kalendarzowych, jednocześnie Wykonawca 

ma możliwość jego sporządzania na bieżąco w miesiącu świadczenia usług. 

 

W zakresie w jakim pytanie odnosi się do terminu zapłaty, Zamawiający dokonuje modyfikacji 

dokumentów zamówienia (szczegółowo w dalszej części niniejszego dokumentu). 

 

Pytanie 48: 
Punkt którego dotyczy pytanie: OPZ,  Rozdział XV pkt. 1-3 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplety worków w celu zapewnienia 

właścicielom nieruchomości, możliwości nieprzerwanego zbierania odpadów w odpowiednich 

warunkach sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia worków tym 

właścicielom nieruchomości, którzy zgodnie z Regulaminem dokonują deponowania odpadów 

w systemie workowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla mieszkańców Gminy Kleszczewo 

komplet worków na poszczególne frakcje nie później niż przed terminem, o którym mowa w 

Rozdziale II ust. 1 pkt 1 OPZ, nie wcześniej natomiast niż na 14 dni przed jego nastąpieniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompletu worków w nowododanych 

nieruchomościach w toku realizacji zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania informacji o powstaniu nowej nieruchomości. 

 

Pytanie: Wykonawca prosi o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem komplet 

worków. Wykonawca prosi o wskazanie dokładnej ilości worków na poszczególne frakcje 

odpadów komunalnych. 

 

 

Odpowiedź: poprzez komplet worków należy rozumieć po jednym worku z każdego koloru 

(nieruchomości zamieszkałe) lub ilość worków wynikającą z deklaracji właściciela 

nieruchomości (nieruchomości niezamieszkałe). Szacunkowa ilość worków, z podziałem na 

rodzaje została wskazana w XV ust. 8 i 9 OPZ. 

 

MODYFIKACJA SWZ 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji: 

1) postanowienia Rozdziału XVI ust. 2 OPZ, nadając mu brzmienie: „Szacuje się, 

że na terenie Gminy Kleszczewo właściciele nieruchomości wyposażyli MGO w ilości 

i rodzaje pojemników wskazane w załączonym do OPZ dokumencie <Wykaz 

nieruchomości wraz z pojemnikami>”, 

2) postanowienia Rozdziału XVII ust. 1 pkt 1 OPZ w zakresie zdania 

„Zamawiający szacuje, że ilość tagów RFID, jakie Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć i zamontować wynosi: 3030 sztuk” nadając mu brzmienie „Zamawiający 

szacuje, że ilość tagów RFID, jakie Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i 

zamontować stanowi równowartość ilości pojemników wskazanych w załączonym do 

OPZ dokumencie <Wykaz nieruchomości wraz z pojemnikami>”, 

3) § 8 wzoru umowy, poprzez dodanie po ust. 11, ust. 11a i 11b o następującym 

brzmieniu: 

„11a. Zamawiający dokona weryfikacji raportu miesięcznego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymani kompletnego raportu, jednocześnie po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w 



terminie 3 dni przekaże Wykonawcy informacje wynikające z przeprowadzonej 

weryfikacji za pośrednictwem korespondencji e-mail. 

11b. Termin zapłaty miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 30 dni i liczony 

jest od dnia w którym Zamawiający otrzyma od Wykonawcy prawidłowo wystawioną 

fakturę VAT wraz z kompletnym raportem miesięcznym (zawierającym wszystkie 

wymagane informacje oraz załączniki). Zapłata wynagrodzenia warunkowana jest 

prawidłowością formalną oraz merytoryczną wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT.” 

4) załącznika nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego, zamieszczając 

jednocześnie na stronie Postępowania zmodyfikowany formularz, 

5) załącznika nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji 

zawartych w JEDZ, zamieszczając jednocześnie na stronie Postępowania 

zmodyfikowany formularz. 

 

 

W pozostałym zakresie dokumenty zamówienia nie ulegają modyfikacji. 

 

Wszelkie postanowienia dokumentów zamówienia należy interpretować z uwzględnieniem 

ww. zmian.  

 

 


