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OR.2710.11.2021   

       Lubsko, dnia 13 sierpnia 2021 roku 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Lubsko 
 

Gmina Lubsko działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) 
informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 
 
Pytanie nr 1: 
1. W paragrafie 2 pkt. 13 projektu umowy Zamawiający wskazuje, iż „Wykonawca 

zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach 6:00-21:00 oraz w przypadkach uzgodnionych co najmniej z 7 dniowym 
wyprzedzeniem również w soboty w godzinach uzgodnionych z operatorem 
realizującym usługę odbioru odpadów na terenie gminy Lubsko.” Wykonawca wnosi o 
wyjaśnienie kto będzie uzgadniał terminy dostaw odpadów w soboty Zamawiający czy 
podmiot świadczący usługę odbioru odpadów z terenu gminy Lubsko. Ponadto 
wnosimy o podanie ilości sobót co do których będzie istniała konieczność przyjęcia 
odpadów a także podania informacji co do sposobu prowadzenia uzgodnień.   
 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Sytuacje takie, kiedy będzie konieczność 
przyjęcia przez Wykonawcę odpadów w sobotę mogą być bardzo rzadko. 
Decydować o tym będzie podmiot świadczący usługę odbioru odpadów i to w bardzo 
wyjątkowych sytuacjach. 

 
Pytanie nr 2: 

 
2. W paragrafie 5 pkt. 1 projektu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w 

kontroli podmiotów trzecich upoważnionych przez Zamawiającego. Wnosimy o 
wyjaśnienie jakie podmioty trzecie będzie upoważniał Zamawiający do udziału w 
kontroli w zakresie sposobu i prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  
Zmienia się zapis wzoru umowy poprzez wykreślenie zdania ostatniego z pkt 1 
w § 5. 
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Pytanie nr 3: 
3. W paragrafie 6 pkt. 3 projektu umowy „płatność za przedmiot umowy dokonana 

będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.” 
Wnosimy o skrócenie wskazanego terminu płatności do 14 dni. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
Pytanie nr 4: 

 
4. W paragrafie 6 pkt. 7 ppkt.6 projektu umowy ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w 

przypadku wzrostu kosztów mających wpływ na ich wysokość. Prosimy o wyjaśnienie 
czy wzrost każdego z czynników cenotwórczych kosztów takich jak zakup paliw 
płynnych, energii elektrycznej zagospodarowania odpadów będzie podstawą do 
waloryzacji stawek jednostkowych przyjęcia odpadów objętych zamówieniem?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 4:  
Ciężar udowodnienia spoczywa na Wykonawcy, który musi uzasadnić wzrost 
każdego czynnika cenotwórczego wzrostu kosztu. Niemniej wskazane powyżej 
czynniki cenotwórcze są jak najbardziej podstawą do waloryzacji stawek 
jednostkowych przyjęcia odpadów objętych zamówieniem. 
 
Pytanie nr 5: 

 
5. Paragraf 8 pkt. 2 ppkt.7 projektu umowy brzmi „za wypowiedzenie lub odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną – w wysokości 10 % 
łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 powiększonego o podatek od 
towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 
naliczenia kary.” Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu zważywszy na fakt, iż 
umowa dotyczy okresu 24 miesięcy, aby kara liczona była od wartości 
niezrealizowanej części umowy. Ponadto mając na uwadze fakt, iż kary co do zasady 
muszą być dwustronne wnosimy o modyfikację zapisu, aby również Wykonawcy 
przysługiwało prawo naliczenia kary w przypadku, kiedy to rozwiązanie umowy 
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 5:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 
Pytanie nr 6: 

 
6. Mając na uwadze zapisy paragrafu 8 dotyczącego kar Wykonawca uprzejmie prosi o 

zredukowanie ich wysokości o 50 %.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 6:  
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Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
 
Pytanie nr 7: 

 
7. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów umieszczonych w SWZ oraz w projekcie 

umowy brzmiącego „Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzać 
przyjęcie odpadów kwitem wagowym” na treść: „Wykonawca każdorazową dostawę 
odpadów potwierdzać będzie w systemie BDO”. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 7:  
Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust 10 wzoru umowy na powyżej zaproponowany. 
 
Pytanie nr 8: 

 
8. Wobec braku jakichkolwiek informacji na temat zasad w jaki sposób Instalacja 

Komunalna otrzyma dane dotyczące podmiotu realizującego usługę dostarczania 
odpadów wnosimy o umieszczenie stosownych zapisów regulujących poruszaną 
kwestię w tym:   
- informacji na temat podmiotu realizującego usługę transportu odpadów oraz nr 
BDO odbierającego odpady,  
- wykaz pojazdów, numerów rejestracyjnych, danych kierowców, 
harmonogramu rocznego ze szczególnym uwzględnieniem dni świątecznych oraz 
sobót odbierania odpadów. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 8:  
Zgodnie z § 3 Zamawiający będzie przekazywał dane niezbędne do realizacji 
umowy. 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
 
Pytanie nr 9: 

 
9. Wykonawca wnosi o umieszczenie w formularzu ofertowym do każdej grupy 
odpadów z wyłączeniem 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
podgrupy zanieczyszczone. Ponadto wnosimy o umieszczenie w projekcie umowy 
zapisu umożliwiającego przekwalifikowanie – zmiany kodu odpadu na faktycznie 
dostarczony ewentualnie potraktowania odpadu jako zanieczyszczony. W myśl 
obowiązujących aktów prawnych to na Gminie spoczywa obowiązek kontroli jakości 
zbieranych odpadów a instalacja ostatecznie potwierdza rodzaj dostarczonych 
odpadów. W przypadku nieuwzględnienia powyższego Wykonawca zainteresowany 
udziałem w postępowaniu nie będzie mógł złożyć oferty w przedmiotowym 
postępowaniu. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 9:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
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Pytanie nr 10: 

 
10. W związku z faktem, iż działalność instalacji regulowana jest przez stosowne akty 

prawne na podstawie, których sporządzony został regulamin przyjmowania odpadów 
w instalacji ZZO Marszów wnosimy o uwzględnienie obowiązującego regulaminu w 
projekcie umowy lub ewentualne wprowadzenie jako załącznik do umowy, który 
będzie regulował między innymi takie kwestie jak: poruszanie się pojazdów na 
terenie instalacji, zachowanie obsługi pojazdów, które ze względu na fakt posiadania 
wdrożonej normy ISO 45001 są dla nas priorytetowe.    

 
Odpowiedź na pytanie nr 10:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Takie kwestie Wykonawca powinien uregulować w umowie 
z operatorem/podmiotem świadczącym  usługę odbioru odpadów z terenu naszej 
gminy. 

 
Pytanie nr 11: 

 
11. W § 2 pkt. 10 wskazano, że kwit wagowy potwierdzający przyjęcie odpadów 

powinien zawierać m.in. godzinę wjazdu i wyjazdu. Wykonawca wnosi o wykreślenie 
wymogu umieszczania godziny wyjazdu na kwicie wagowym, gdyż wdrożone 
narzędzie informatyczne Wykonawcy nie przetwarza tego rodzaju danych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 11:  
Odpowiedź tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 7. 
 
Pytanie nr 12: 

 
12. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie zapisów § 2 pkt. 11 lub o zastąpienie zapisów 

wskazanego pkt. następującym zapisem: „Przyjęcie odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia będzie w każdym miesiącu realizacji zamówienia potwierdzane raportem 
wagowym z przyjęcia odpadów, na którym znajdować się będą wszelkie dane 
niezbędne do identyfikacji poszczególnych transportów odpadów, w tym numery 
kwitów wagowych”  

 
Odpowiedź na pytanie nr 12:  
Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust 11 wzoru umowy na powyżej zaproponowany. 

 
Pytanie nr 13: 

 
13. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów  § 3 projektu umowy precyzującego 

działania instalacji w przypadku dostawy odpadów przez pojazd nie wyszczególniony 
w wykazie w sytuacji awaryjnej, której nie można wykluczyć zwykle nie 
przekazywane są informacje na temat pojazdów zastępczych. Prosimy o 
potwierdzenie czy taki pojazd nie będzie mógł dokonać dostawy odpadów?  
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Odpowiedź na pytanie nr 13:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Kwestie te są uregulowane w § 3 ust 3 wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 14: 

 
14. Wykonawca wnosi o modyfikację paragrafu 10 umożliwiającego przeprowadzenie 

akcji edukacyjnych przez inną osobę niż wskazaną w ofercie w ramach zastępstwa  w 
przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej takiej jak choroba.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 14:  
Tak, Zamawiający zmienia zapis w § 10 ust 5 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 15: 

 
15. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów § 11 pkt. 4 poprzez zmianę pojemności 

worków do minimum 20 litrów lub luzem.   
 

Odpowiedź na pytanie nr 15  
Tak, Zamawiający zmienia zapis w § 11 pkt 4 wzoru umowy. 

 
 

Burmistrz Lubska 
/-/ Janusz Dudojć 

 
 Umieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja  Warunków 

Zamówienia w zakresie opisanym powyżej. 
Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania 
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