
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pyzdry, 

postępowanie numer ZP.271.10.2022  

Pytanie nr 1  

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu Sekcja II, pkt. 1.4) , w SWZ, rozdz.  III, pkt. 1 wskazał okres 

świadczenia usług:01.01.2022 do 31.12.2022 zaś w SWZ , rozdz. IV , pkt. 1 określił okres terminu 

realizacji zamówienia na:01.01.2023 do 31.12.2023  Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie 

powyższych zapisów ?  

 

Tak, w ww. zapisie doszło do omyłki pisarskiej, okres realizacji zamówienia jest zgodny z zapisem 

SWZ  od 1.01.2023 r do 21.12.2023 r. 

Pytanie nr 2  

Zamawiający w SWZ, rozdz. III, pkt. 1 umieścił zapis:  

„Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy 

Pyzdry w 2022 roku.” Czy Zamawiający przewiduje zmianę daty w powyższym zapisie na 2023?  

 

Tak 

Pytanie nr 3  

Zamawiający w SWZ, rozdz. III, pkt. 1 oraz w projekcie umowy w zał. nr 1 wskazał szacunkową ilość 

odpadów: 2307Mg natomiast w projekcie umowy §11, pkt. 6 wskazał minimalną wielkość 

przekazanych odpadów na: 2356Mg.  Czy Zamawiający przewiduje korektę powyższych zapisów?  

Tak 

Pytanie nr 4  

Zamawiający w SWZ, rozdz. III, pkt. 1 oraz w formularzu ofertowym w pkt.4, w tabeli, L.p.3, ( wiersz 

3) dot. rodzaju odpadów ulegających biodegradacji, określa ilość na 265, 00Mg, natomiast w 

projekcie umowy w zał. nr 1 w tabeli, L.p.3, ( wiersz 3) dot. kodu odpadu 20 02 01 określa ilość na 

365, 00Mg.  Czy Zamawiający przewiduje korektę powyższych zapisów?  

 

Tak 

Pytanie nr 5  

Zamawiający w SWZ rozdział III punkt 1 oraz w zał. nr 1 do projektu umowy oraz w Formularzu 

ofertowym zamieścił tabelę z szacowaną na 12 miesięcy ilością odpadów komunalnych z podziałem 

na poszczególne frakcje. Dla kodów: 17 01 01 i 20 03 99 - nie podano ilości. Czy Zamawiający 

przewiduje uzupełnienie ilości bądź usunięcie tych pozycji z tabel?  

 

Nie 



Pytanie nr 6  

Zamawiający w SWZ rozdział XIV punkt 1 dotyczący opisu kryteriów oceny ofert jako drugie kryterium 

wskazał odległość instalacji komunalnej od granicy obszaru gminy Pyzdry ze wskazaniem przedziału 

odległości oraz przyznanych w tym kryterium punktów. W formularzu ofertowy pkt 6 ppkt 3 należy 

wskazać miejsce dostarczania odpadów przez Zamawiającego ? Czy należy przez to rozumieć że 

Zamawiający dokonana samodzielnie oceny odległości na podstawie wskazanego miejsca 

dostarczenia odpadów ?  

 

Tak 

Pytanie nr 7  

Zamawiający w formularzu ofertowy pkt 6 ppkt 2 zobowiązał do wskazania przez Wykonawcę 

terminu płatności . Analogiczna sytuacja ma miejsce we wzorze umowy par. 9 pkt 5. Termin płatności 

nie stanowi w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny. Czy Zamawiający dokona stosownych 

korekt w tym zakresie ?  

 

Nie. 

Pytanie nr 8  

Zamawiający w rozdziale XVII SWZ pkt 2 powołuje się na załącznik nr 4 stanowiący wzór umowy. 

Zamieszczony draft został opisany jako załącznik nr 7. Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie tych 

zapisów ?  

 

Tak 

Pytanie nr 9  

Zamawiający w rozdziale XVI SWZ pkt 2. zapisał :  

„ Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 

% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.” We wzorze umowy 

par. 10 pkt 1 mowa jest o 5 % wynagrodzenia umownego . Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie 

tych zapisów ?  

 

Tak 

Pytanie 10  

Z uwagi na zmiany przepisów obowiązujących w zakresie art. 439 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ( tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ) dotyczące waloryzacji umów zawartych na okres powyżej 6 

miesięcy , Wykonawca wnosi o wprowadzenia stosownych zapisów do zamieszczonego wzoru 

umowy.  

 

Wprowadzono odpowiednie zapisy. 

Pytanie 11  

Z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia,  

o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem  

2022/576 oraz podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  



przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

czy Zamawiający przewiduje złożenie przez Wykonawcę aktualnego na dzień składania ofert –  

oświadczenia w sprawie przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia  

31 lipca 2014 r. oraz art. 7 ust 1 w/w ustawy ?  

 

Tak 

Pytanie 12  

Z uwagi na obowiązujące przepisy w tym zakresie tj. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 

2415) czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia na wezwanie oświadczenia o aktualności 

informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ?  

Tak 

Pytanie 13  

Zamawiający w par.3 pkt. 3 wzoru umowy wskazuje na odpady przewidziane do zagospodarowania w 

2022 r.  Czy Zamawiający przewiduje dokonanie korekty tego zapisu na rok 2023 ?  

 

Tak 

Pytanie 14  

Zamawiający w SWZ, rozdz. III, pkt. 1 w tabeli używa kodów odpadów i rodzajów odpadów, w 

formularzu ofertowym w pkt.4, w tabeli używa rodzajów odpadów, a w projekcie umowy w zał. nr 1 

w tabeli używa kodów odpadów i rodzajów odpadów.  Zamawiający w SWZ, rozdz. III, pkt. 1 oraz w 

projekcie umowy w zał. nr 1 w tabeli w wierszu 3, l.p.3, dot. kodu odpadu 20 02 01 określa rodzaj 

odpadów ulegających biodegradacji/w workach, pojemnikach , KP7, natomiast  w formularzu 

ofertowym w pkt.4, w tabeli w wierszu 3, l.p.3 używa określenia rodzaju odpadów ulegających 

biodegradacji.  Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie powyższych zapisów? 

 

Tak 


