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Gliwice, 17 listopad 2020r. 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.109.2020 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór  

i transport odpadów medycznych, odpadów kuchennych, odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsc dalszego 
zagospodarowania oraz usługi czyszczenia separatorów, urządzeń 
sozotechnicznych wraz z opróżnieniem, transportem i przetworzeniem 
powstałego odpadu na terenach administrowanych przez 4 WOG w podziale na 
6 zadań”. 

 

 Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań oraz 

udziela wyjaśnień (pytania dotyczą zadania nr 4) : 

 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w rozdziale VI pkt. C 1 b) SIWZ wymaga: 

„- aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów 

przedstawione w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ  

w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku) 

- wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych 

odpadów lub zbierania, i/lub” 

Zgodnie z treścią SIWZ wykonawca zobowiązany jest do złożenia między 

innymi decyzji w zakresie zbierania odpadów. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie 

z art. 3.134) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przez zbieranie 

odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej 

zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji 

odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 

lit. B, a tym zajmuje się wytwarzający lub pośrednik, który transportuje odpady 

do firmy utylizującej. Ponadto zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 ustawy  

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. zakazuje się zbierania zakaźnych 

odpadów medycznych poza miejscem wytwarzania. Decyzja na zbieranie 

odpadów zakaźnych może być wydana jedynie w szczególnych przypadkach,  
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w celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów. W przypadku niektórych firm, 

które zajmują się transportem i unieszkodliwianiem odpadów w swojej instalacji, 

nie ma obowiązku posiadania decyzji na zbieranie, ponieważ odbierane odpady 

transportowe są bezpośrednio do unieszkodliwiania. W związku z tym wnosimy 

o usunięcie tego wymogu. 

Odpowiedź nr 1 :  

Zamawiający informuje, iż nie zgadza się na usuniecie wymogu.  

Wykonawca przedstawia decyzję na transport i zbieranie lub na transport  

i przetwarzanie.  

Wykonawca przedstawia wpis do rejestru na właściwego organu w zakresie 

transportu przedmiotowych odpadów lub zbierania, 

I/LUB 

wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych 

odpadów lub przetwarzania,  

I/LUB 

wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych 

odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa  

o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.). 

 

Pytanie nr 2 :  

Zamawiający w SOPZ do zadania nr 4 w pkt. 1. wymaga: 

„1. Opis techniczny wykonania usługi: 

-Wykonawca przyjmuje do realizacji odbiór i transport odpadów medycznych do 

miejsc dalszego zagospodarowania oraz zagwarantuje bezpłatnie pojemniki 

oraz worki do przechowywania odpadów stosownie do potrzeb; 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości pojemników i worków. 

Informacja ta pozwoli na precyzyjne wyliczenie ceny jednostkowej. 

Odpowiedź nr 2 :  

Ilości pojemników i worków podane są w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 3 :  

-Odbiór odpadów następował będzie z każdego miejsca wskazanego w opisie, 

w godzinach i dniach urzędowania Zamawiającego, tj. 8.00 – 14.00  
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(z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) stosownie do potrzeb po uprzednim 

telefonicznym lub faksowym zleceniu uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego do 24 godzin od daty zgłoszenia; 

-Wykonawca powinien posiadać decyzje uprawniające do wykonywania usługi, 

w zakresie transportu i zbierania lub transportu i odzysku lub transportu  

i unieszkodliwienia rodzajów odpadów zawartych w specyfikacji zamówienia 

oraz wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawierającego 

prowadzenie działalności na terenach objętych realizacją usługi; 

-Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien 

posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która 

prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wpis do rejestru  

w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach  

i opakowaniach oraz  

o gospodarce odpadami zawierającego prowadzenie działalności na terenach 

objętych realizacją usługi.  

-W przypadku odpadów medycznych zakaźnych Wykonawca, który posiada 

zezwolenie na transport i zbieranie odpadów zobowiązany jest ponadto (…): 

-W przypadku odpadów medycznych zakaźnych Wykonawca, który posiada 

zezwolenie na transport, zbieranie i/lub przetwarzanie (unieszkodliwianie) 

odpadów zobowiązany jest ponadto (…):” 

Wnosimy o modyfikację zapisu: 

„1. Opis techniczny wykonania usługi: 

-Odbiór odpadów następował będzie z każdego miejsca wskazanego w opisie, 

w godzinach i dniach urzędowania Zamawiającego, tj. 8.00 – 14.00  

(z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) stosownie do potrzeb po uprzednim 

telefonicznym lub faksowym zleceniu uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez 

Wykonawcę terminu realizacji;” 

Odpowiedź nr 3 :  

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis w następujący sposób :  

1.Opis techniczny wykonania usługi: 
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„Odbiór odpadów następował będzie z każdego miejsca wskazanego w opisie, 

w godzinach i dniach urzędowania Zamawiającego, tj. 8.00 – 14.00  

(z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) stosownie do potrzeb po uprzednim 

telefonicznym lub faksowym zleceniu uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego do 72 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 4 :  

-Wykonawca powinien posiadać decyzje uprawniające do wykonywania usługi, 

w zakresie transportu i zbierania lub transportu i odzysku lub transportu  

i unieszkodliwienia rodzajów odpadów zawartych w specyfikacji zamówienia 

oraz wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawierającego 

prowadzenie działalności na terenach objętych realizacją usługi; 

-Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien 

posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która 

prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wpis do rejestru  

w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach  

i opakowaniach oraz  

o gospodarce odpadami zawierającego prowadzenie działalności na terenach 

objętych realizacją usługi.  

-W przypadku odpadów medycznych zakaźnych Wykonawca, który posiada 

zezwolenie na transport i zbieranie odpadów zobowiązany jest ponadto (…): 

-W przypadku odpadów medycznych zakaźnych Wykonawca, który posiada 

zezwolenie na transport, zbieranie i/lub przetwarzanie (unieszkodliwianie) 

odpadów zobowiązany jest ponadto (…):” 

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z art. 3.134) ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 r. przez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów 

przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie 

nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów  

i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe 

magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. B, a tym zajmuje się 

wytwarzający lub pośrednik, który transportuje odpady do firmy utylizującej. 

Ponadto zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 ustawy o odpadach z dnia 14 
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grudnia 2012 r. zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów medycznych poza 

miejscem wytwarzania. Decyzja na zbieranie odpadów zakaźnych może być 

wydana jedynie w szczególnych przypadkach, w celu zapewnienia ciągłości 

odbioru odpadów. W przypadku niektórych firm, które zajmują się transportem  

i unieszkodliwianiem odpadów w swojej instalacji, nie ma obowiązku posiadania 

decyzji na zbieranie, ponieważ odbierane odpady transportowe są 

bezpośrednio do unieszkodliwiania. W związku z tym wnosimy o usunięcie tego 

wymogu. 

Odpowiedź nr 4 :  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usuniecie wymogu. Wykonawca 

posiadający decyzję na transport i przetwarzanie nie musi posiadać decyzji na 

zbieranie zgodnie z zapisami w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.   

 

Pytanie nr 5 :  

Zamawiający w § 2 ust. 18 wzoru umowy wymaga: 

„5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia 

ilości odpadów, częstotliwości wywozu oraz rezygnacji z danego asortymentu 

bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawcę.  

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu 

zrealizowania części umowy. Zwiększone ilości odpadów zostaną odebrane po 

cenach jednostkowych zgodnie z tabelą w załączniku ………..” 

Wnosimy o modyfikację zapisu: 

„5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia 

ilości odpadów, częstotliwości wywozu oraz rezygnacji z danego asortymentu 

bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawcę. 

Zwiększenie ilości oraz częstotliwości odbioru odpadów wymaga zgody 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie z tytułu zrealizowania części umowy. Zwiększone ilości 

odpadów zostaną odebrane po cenach jednostkowych zgodnie z tabelą  

w załączniku ………..” 

Odpowiedź nr 5 :  

Zamawiający informuje, iż zwiększenie lub zmniejszenie ilości odpadów oraz 

częstotliwości wywozu nastąpi jedynie w ramach danych miejscowości objętych 
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usługą. Realizacja powyższego nie może jednak przekroczyć wartości brutto 

umowy – dotyczy wszystkich zadań. 

 

Pytanie nr 6 :  

Zamawiający w § 2 ust. 5 wzoru umowy wymaga: 

„18. Czas reakcji  na wykonanie usługi:  

- dla zadania nr 3 - 5 dni roboczych od daty zgłoszenia od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego 

- dla zadania nr 4 – 24 godziny od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; 

- dla zadania nr 5 – 5 dni roboczych od daty zgłoszenia od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego; 

- dla zadania nr 6 – 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.” 

Wnosimy o modyfikację zapisu: 

„18. Czas reakcji  na wykonanie usługi:  

- dla zadania nr 3 - 5 dni roboczych od daty zgłoszenia od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego 

- dla zadania nr 4 – 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; 

- dla zadania nr 5 – 5 dni roboczych od daty zgłoszenia od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego; 

- dla zadania nr 6 – 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź nr 6 : 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 – 

Zamawiający modyfikuje czas reakcji do 72 godzin od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 7 :  

Zamawiający w § 3 ust. 8 wzoru umowy wymaga: 

„8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej  

z prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia jej 

dostarczenia wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi 

wyszczególnionymi w ust. 4 i 6.” 

Wnosimy o modyfikację zapisu: 
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„8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej  

z prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia jej 

wystawienia.” 

Odpowiedź nr 7 :  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację powyższego 

zapisu. 

 

Pytanie nr 8 :  

Zamawiający w § 8 ust. 1 wzoru umowy wymaga: 

„1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy następujące kary umowne: 

a.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% 

(stosowanie do zadania) wartości brutto umowy (§3) – za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w terminie realizacji umowy (dla zadania od nr 3 do nr 6)  

w stosunku do czasu reakcji wskazanego w § 2 ust. 18. 

b.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% 

(stosowanie do zadania) wartości brutto umowy (§3) - brak wywozu minimalnie 

2 razy w tygodniu (dla zadania od nr 1 do nr 2) w stosunku do częstotliwość 

wywozu odpadów w § 2 ust. 20. 

c.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł 

każdorazowo za naruszenie warunków usługi  określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (załącznik odpowiednio do zadania) podczas jej realizacji. 

d.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy dzień nieprzedłożenia dokumentów wymaganych w § 2 ust. 14.  

W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie dłuższym niż 10 dni 

określonym w § 2 ust. 18 Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć 

umowę z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną wymienioną w lit. d) 

niniejszego paragrafu. 

e.Z tytułu wypowiedzenia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% brutto wynagrodzenia 

określonego w § 3. 

f.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w §2 ust. 6 niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje sankcję  
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w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100 

zł za każdy dzień niespełnienia wymogu zatrudnienia i za każdego pracownika 

z osobna.” 

Wnosimy o modyfikację zapisu: 

„1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy następujące kary umowne: 

a.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 50 zł brutto 

(stosowanie do zadania) – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie 

realizacji umowy (dla zadania od nr 3 do nr 6) w stosunku do czasu reakcji 

wskazanego w § 2 ust. 18. 

b.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 50 zł brutto 

(stosowanie do zadania) - brak wywozu minimalnie 2 razy w tygodniu (dla 

zadania od nr 1 do nr 2) w stosunku do częstotliwość wywozu odpadów w § 2 

ust. 20. 

c.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł 

każdorazowo za naruszenie warunków usługi  określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (załącznik odpowiednio do zadania) podczas jej realizacji. 

d.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  500,00 zł za 

każdy dzień nieprzedłożenia dokumentów wymaganych w § 2 ust. 14.  

W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie dłuższym niż 10 dni 

określonym w § 2 ust. 18 Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć 

umowę z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną wymienioną w lit. d) 

niniejszego paragrafu. 

e.Z tytułu wypowiedzenia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 3. 

f.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w §2 ust. 6 niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje sankcję  

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 50 

zł za każdy dzień niespełnienia wymogu zatrudnienia i za każdego pracownika 

z osobna.” 

Odpowiedź nr 8 :  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 
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Pytanie nr 9 :  

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do tymczasowego max. 14 dniowego 

zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych bez konsekwencji 

naliczenia kar w przypadku braku możliwości dalszego ich unieszkodliwiania 

(np. z powodu awarii bądź postoju instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów) o czym wykonawca poinformuje za piśmie zamawiającego.” 

Odpowiedź nr 9:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 10 : 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług 

objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli 

Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 

dni” 

Odpowiedź nr 10 : 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 11 : 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT  

w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail. 

Odpowiedź nr 11 : 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza przesyłanie faktur elektronicznych 

zgodnie z § 3 ust. 7 umowy. 

 

Pytanie nr 12 : 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy  

z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia bez konsekwencji 

naliczenia kar” 

Odpowiedź nr 12 : 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 

Rozwiązanie umowy nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 
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Pytanie nr 13 : 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych 

odpadów w ilości ……… Mg. Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość mogą być 

odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy.” 

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający  

z możliwości technicznych instalacji. Dodatkowo wskazujemy, że ograniczenie 

maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego 

zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdatnych do 

realizacji usług środków transportujących. 

Odpowiedź nr 13 : 

Zamawiający informuje, iż nie zgadza się na dodanie powyższego zapisu. 

 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym 

Wspólnot Europejskich poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert, jak 

niżej : 

a) termin składania ofert: do dnia 07.12.2020r. do godz. 9.00; 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 07.12.2020r. godz. 10.00. 
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