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Oznaczenie i numer sprawy: 
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy,  
w sektorach II i V - pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz systemie odbioru odpadów 
komunalnych” - WZP.271.2.2021.E (przetarg nieograniczony). 

 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  
publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), udziela się odpowiedzi 
na następujące pytania: 
 

Pytanie 1 
Wnoszę o uzupełnienie w § 17 projektu umowy o punkt dotyczący możliwości zmiany umowy  
w przypadku wywołania sytuacji kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 
374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 15r ust. 4 tzw. specustawy COVID-19, 
przewiduje, że: 
„Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,  
o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 
1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności 
przez: 
1)zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 
2)zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
3)zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia 
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.” 
 
Wskazany powyżej przepis znajduje zastosowanie do umów o zamówienia publiczne,  
z mocy ustawy. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność jego dublowania, czy 
przywoływania bezpośrednio w treści umowy. 
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Pytanie 2 
Wnoszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował wymianę uszkodzonych 
pojemników pod kątem oceny, po której stronie leży wina ich uszkodzenia oraz czy Wykonawca 
wymienia w tej sytuacji pojemniki z własnych zasobów?  
 
Odpowiedź: 

Weryfikacja ww. kwestii będzie następować w sposób zindywidualizowany,  
z uwzględnieniem wszystkich informacji jakie będą pozostawać w zasobie 
Zamawiającego, przy uwzględnieniu spełnienia przez Wykonawcę właściwych 
obowiązków kontraktowych. 
Zgodnie z zapisami rozdz. VII ust. 17 pkt. 4) OPZ Wykonawca zobowiązany jest do 
zgłaszania każdorazowego przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojemnika, braku 
transpondera lub uszkodzonego transpondera. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 
do współpracy z Zamawiającym poprzez informowanie go o pojemnikach uszkodzonych 
(rozdz. IV ust. 10 pkt. 4) OPZ). Zatem w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli 
przeprowadzonej przez Zamawiającego lub zgłoszenia właściciela o uszkodzeniu 
pojemnika, Zamawiający będzie wzywał do wyjaśnień Wykonawcę oraz będzie 
weryfikował czy Wykonawca dopełnił swoje obowiązki w zakresie informowania o tego 
typu zajściach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ze strony Wykonawcy 

zostaną zastosowane zapisy rozdz. VI pkt. 26 OPZ. 
 
Pytanie 3 
Wnoszę o wyjaśnienie gdzie będą deponowane oraz w jaki sposób będą pozyskiwane 
pojemniki do bieżących podstawień i wymian? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek deponowania pojemników oraz ich bieżąca 
wymiana i uzupełnianie jest obowiązkiem Zamawiającego i będzie wykonywany przez 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. lub inny 
podmiot działający w imieniu Zamawiającego. Bieżące podstawienia i wymiana 
pojemników nie stanowią obowiązku Wykonawcy. 
 
Pytanie 4 
Wnoszę o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Wykonawca będzie miał obowiązek rozliczania się 
pod kątem przychodów i rozchodów pojemników?;  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca nie będzie miał obowiązku rozliczania się pod 
kątem przychodów i rozchodów pojemników. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki 
leży po stronie Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest realizowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z zapisami SWZ wraz z załącznikami w szczególności w zakresie 
transportu i odbioru odpadów oraz informowanie Zamawiającego m.in. o uszkodzeniach, 
kradzieżach, zniszczeniach pojemników. 
 
Pytanie 5 
Wnoszę o udzielenie informacji czy wszystkie rodzaje pojemników i kontenerów, wymienionych 
w załączniku nr 15 będą zapewnione przez Zamawiającego, a jeżeli nie to na jakiej zasadzie 
Wykonawca będzie udostępniał swoje pojemniki/kontenery? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyposażanie nieruchomości w pojemniki i kontenery leży 
wyłącznie po stronie Zamawiającego, a zatem wszystkie rodzaje pojemników  
i kontenerów wskazane w załączniku nr 15 będą przez niego zapewnione. 
 
Pytanie 6 
Wnoszę o wykreślenie zapisu dotyczącego zapewnienia kompletu wymaganych worków na 
przeprowadzenie pierwszego wyposażenia właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele 
nieruchomości otrzymali komplety worków w marcu i kwietniu br. i zgodnie z zapisem SWZ 
otrzymują je na bieżąco. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wykreśla się zapisy OPZ dotyczące zapewnienia kompletu 
wymaganych worków na przeprowadzenie pierwszego wyposażenia właścicieli 
nieruchomości. 
Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów OPZ: 

 wykreśla rozdz. I ust. 30) pkt. f), jednocześnie dokonuje modyfikacji pkt. g), który 
zamienia się na pkt. f) oraz pkt. h), który zamienia się na pkt. g) 

 wykreśla rozdz. III ust.8 pkt. 7), jednocześnie dokonuje modyfikacji pkt.8), który zamienia 
się na pkt. 7) 

 wykreśla rozdz. III ust. 19 pkt. 3), 

 wykreśla rozdz.VI ust. 13, jednocześnie dokonuje modyfikacji numeracji pozostałych 
ustępów tj 14-30, zamieniając je na ust. 13-29 

 dokonuje modyfikacji zapisu rozdz.VI ust. 14, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni na każdą obsługiwaną nieruchomość jednorodzinną oraz każdą 
część nieruchomości, na którą złożono odrębną deklarację w zabudowie jednorodzinnej 
zestaw: 

1) 5 sztuk worków na papier, na miesiąc; 
2) 5 sztuk worków na tworzywa sztuczne i metale, na miesiąc; 
3) 3 sztuki worków na szkło, na miesiąc; 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazane pakiety worków każdorazowo do 
nowego PW w terminie …… (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) zgodnie z ofertą 
złożoną przez Wykonawcę, w tym deklaracji złożonej na potrzeby oceny oferty w ramach 
kryterium „czas dostawy worków”, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego takiego 
polecenia 

Odbiór odpadów gromadzonych w workach z terenu zabudowy jednorodzinnej będzie 
realizowany poprzez ręczny załadunek napełnionych worków oraz skuteczne pozostawienie 
w dniu odbioru właścicielowi nieruchomości takiej ilości oraz rodzajów pustych worków, jaką 
zużył. 

Wykonawca pozostawia puste worki w miejscu widocznym, zabezpieczonym przed 
rozwiewaniem, dostępem zwierząt itp. zdarzeniami, np. zawieszając worek na furtce, 
bramie, płocie, klamce, pod pokrywą pojemnika na odpady bio/resztkowe lub w 
najbliższej odległości od PW.” 
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 Dokonuje modyfikacji zapisu rozdz.VI ust. 15, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni na każdą obsługiwaną nieruchomość wielorodzinną, na którą 
złożono odrębną deklarację, a nie ma możliwości ustawienia na jej terenie właściwych 
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, zestaw: 

1) worków na zmieszane odpady w ilości odpowiadającej pojemności pojemnika na 
zmieszane odpady wynikającej z Regulaminu i Uchwały na podstawie zgłoszonej 
ilości osób zamieszkujących, na 6 miesięcy; 

2) worków na bioodpady w ilości odpowiadającej pojemności pojemnika na 
zmieszane odpady wynikającej z Regulaminu i Uchwały, na 6 miesięcy;  

3) worków na papier, na 6 miesięcy; 
4) worków na tworzywa sztuczne i metale, na 6 miesięcy; 
5) worków na szkło, na 6 miesięcy; 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wskazane pakiety worków każdorazowo do 
nowego PW oraz po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości lub Zamawiającego 
wcześniejszego zużycia w danym PW worków opisanych w rozdziale VI ust. 15 pkt. 1)-5) 
w miejsce uzgodnione z właścicielem nieruchomości w terminie …… (z wyłączeniem 
niedziel i dni świątecznych) od dnia otrzymania takiej informacji zgodnie z ofertą złożoną 
przez Wykonawcę, w tym deklaracji złożonej na potrzeby oceny oferty w ramach 
kryterium „czas dostawy worków”, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego takiego 
polecenia 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku nieruchomości wielorodzinnych wyposażanie  
w worki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów może nastąpić wyłącznie na 
skutek wykazu przekazywanego przez Zamawiającego za pośrednictwem jego systemu 
informatycznego. 

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych Zamawiający dopuszcza możliwość 
wyposażenia nieruchomości częściowo w pojemniki a częściowo w worki, przy czym  
każdy taki przypadek podlega ocenie przez  Zamawiającego w Wykonawca zostanie o 
nim poinformowany w formie wykazu, o którym mowa powyżej.” 

 Dokonuje modyfikacji zapisu rozdz.VI ust. 16, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni na każdą obsługiwaną nieruchomość niezamieszkałą i mieszaną, 
na którą złożono odrębną deklarację a nie ma możliwości ustawienia na jej terenie 
właściwych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, zestaw: 

1) worków na zmieszane odpady w ilości odpowiadającej pojemności pojemnika lub 
worków na zmieszane odpady zgłoszonych w deklaracji dla części nieruchomości 
na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i/lub w ilości 
odpowiadającej pojemności pojemnika na zmieszane odpady wynikającej z 
Regulaminu lub Uchwały na podstawie zgłoszonej ilości osób zamieszkujących , 
na 6 miesięcy; 

2) worków na bioodpady, odpady w ilości odpowiadającej pojemności pojemnika lub 
worków na bioodpady zgłoszonych w deklaracji dla części nieruchomości na 
której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na 6 miesięcy; 
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3) worków na papier, w ilości odpowiadającej pojemności pojemnika dla części 
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne lub worków na papier zgłoszonych w deklaracji, na 6 miesięcy; 

4) worków na tworzywa sztuczne i metale, w ilości odpowiadającej pojemności 
pojemnika dla części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne lub worków na tworzywa sztuczne i metale 
zgłoszonych w deklaracji, na 6 miesięcy; 

5) worków na szkło, w ilości odpowiadającej pojemności pojemnika dla części 
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne lub worków na szkło zgłoszonych w deklaracji, na 6 miesięcy; 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wskazane pakiety worków każdorazowo do 
nowego PW oraz po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości lub Zamawiającego 
wcześniejszego zużycia w danym PW worków dla części zamieszkałej nieruchomości 
opisanych w rozdziale VI ust. 15 pkt. 1)-5) w miejsce uzgodnione z właścicielem 
nieruchomości, w terminie …… (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych)  zgodnie z 
ofertą złożoną przez Wykonawcę, w tym deklaracji złożonej na potrzeby oceny oferty w 
ramach kryterium „czas dostawy worków”,  licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego 
takiego polecenia 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub 
mieszanych w części na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne wyposażanie w worki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów może 
nastąpić wyłącznie zgodnie ze złożoną przez właścicieli nieruchomości deklaracją. 
Informacje zawarte w przedmiotowej deklaracji będą zawarte w raporcie dziennym i 
tygodniowym przekazywanym przez Zamawiającego.” 

 Wykreśla rozdz. VI ust. 17 pkt.1), jednocześnie dokonuje modyfikacji numeracji 

pozostałych pkt. z 2)-5) na 1)-4) 

Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów wzory umowy: 

 W §15 ust. 1 pkt. 46) otrzymuje brzmienie: 

„za brak zgłoszenia zakończenia mycia i dezynfekcji pojemników zgodnie z rozdziałem 
VI ust. 18 OPZ, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki;” 

 

 Wykreśla w §16 ust. 1 pkt. 3), jednocześnie modyfikując numeracje pozostałych pkt z 4)-
10) na 3)-9), 

 W §15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku 7)-
8) umowy jak również wypowiedzenia umowy w terminie przez siebie wyznaczonym. W 
pozostałych przypadkach wypowiedzenie umowy nastąpi za 30 dniowym okresem 
wypowiedzenia. Zamawiający jest uprawniony do wydłużenia okresu wypowiedzenia, 
również w zakresie w jakim wypowiedzenie może nastąpić natychmiastowo. 
Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.” 
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Pytanie 7 
Wnoszę o wyjaśnienie czy Wykonawca zamiast umieszczania opisu w formie naklejki frontowej, 
na rozstawionych już pojemnikach w rejonach, może zastosować jedynie swój logotyp 
naklejając go na logotyp dotychczasowego wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia opisu w formie naklejki frontowej, na 
rozstawionych już pojemnikach w sektorach II i V poprzez naklejenie logotypu 
Wykonawcy na logotyp dotychczasowego wykonawcy. Jednakże Zamawiający zastrzega, 
że logotyp swoją wielkością musi być dostosowany do wielkości naklejki już istniejącej 
na danym pojemniku. Ponadto w przypadku ww. zgoda nie ma zastosowania w sytuacji 
kiedy na podstawionym już pojemniku znajduje się zniszczone oznakowanie 
poprzedniego Wykonawcy. W takich przypadkach zapisy OPZ nie ulegają zmianie. 
 
Pytanie 8 
Wnoszę o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych – Wykonawca nie może przekazać Powierzającemu kopii obowiązującej  
u Przetwarzającego dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych lub certyfikatów 
gwarantujących, ponieważ jest to dokument wewnętrzny organizacji i nie może być 
udostępniany osobom trzecim, a certyfikatów spółka nie posiada. Spółka może złożyć jedynie 
oświadczenie o tym, że wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega zapis §6 ust. 1 wzoru umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, który otrzymuje brzmienie: 
„1. Przetwarzający zobowiązany jest, przed przystąpieniem do przetwarzania danych 

osobowych i nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, do 

przekazania Powierzającemu kopii obowiązującej u Przetwarzającego dokumentacji 

bezpieczeństwa danych osobowych, w zakresie dotyczącym realizacji czynności,  

o których mowa w §3 ust. 2 oraz certyfikatów lub oświadczeń gwarantujących, że 

podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by 

przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których one 

dotyczą.” 

Jednocześnie Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje 
zmodyfikowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Pytanie 9 
Zgodnie z SWZ w cz. III pkt. 5 ppkt.l Wykonawca wymaga naklejek bocznych. Oklejenie 
wszystkich pojemników z oznaczeniem ich wielkości, do kogo należą, frakcji wymaga 
wcześniejszej inwentaryzacji. Nawet jeśli Zamawiający przekazałby dokumenty 
inwentaryzacyjne Wykonawcy, to nie jest możliwe wykonanie tego obowiązku zgodnie z SWZ. 
Wnosimy o określenie terminu na jego realizację na 90 dni od otrzymania pełnej dokumentacji 
inwentaryzacyjnej. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami cz.III pkt. 5 ppkt. 1 SWZ przed dniem 
rozpoczęcia realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych Wykonawca 
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oprócz prawidłowego wykonania prac przygotowawczych, zobowiązany jest do 
pierwszego oznakowania naklejkami frontowymi wszystkich pojemników 
przeznaczonych do deponowania odpadów komunalnych, zlokalizowanych w PW, 
dopuszczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia, 
oznakowanych naklejką boczną znajdującą się na bocznej ścianie pojemnika, 
zawierającą nazwę PW, adres PW, pojemność pojemnika, nazwę frakcji odpadów oraz 
kod kreskowy i indywidualny nr pojemnika. Ww. zapis oznacza, że po stronie 
Zamawiającego jest zapewnienie naklejek bocznych zawierających szczegółowe dane 
dotyczące danego PW, zaś do Wykonawcy należy oznakowanie naklejkami frontowymi 
wyłącznie tych pojemników, które zawierają naklejki boczne. Wykaz szacunkowych ilości 
pojemników z podziałem na frakcje zawiera załącznik nr 15 do OPZ. Szczegółowy wykaz 
PW zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, a zatem nie ma 
potrzeby wykonywania inwentaryzacji. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmianę terminu realizacji niniejszego obowiązku przez Wykonawcę na 
90 dni od otrzymania pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej. 
 
Pytanie 10 
Zamawiający w OPZ wskazuje aby  Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi wykonał 
harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i 
nieruchomości niezamieszkałych (indywidualny dla każdego podmiotu wskazanego przez 
Zamawiającego w przesyłanych raportach). Wykonawca nie realizując dotychczas usługi  w 
podanych sektorach nie zna rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie częstotliwości 
odbioru odpadów i może kierować się wyłącznie postanowieniami Regulaminu, Uchwał oraz 
bazując na dotychczasowym doświadczeniu w innych obszarach miasta. Generowanie tego 
typu harmonogramów dla dużej ilości PW wymaga dużych nakładów pracy oraz czasu i możliwe 
jest dopiero po przeprowadzeniu analizy w czasie wykonywania usługi. Według OPZ 
harmonogramy powinny być dostarczone do mieszkańców na 14 dni przed rozpoczęciem 
obowiązywania umowy, co w naszej ocenie biorąc pod uwagę termin rozstrzygnięcia przetargu i 
rozpoczęcia świadczenia usług jest nie możliwe do zrealizowania. W związku z powyższym  
zwracamy się o wydłużenie terminu na przygotowanie harmonogramów do 1 stycznia 2022 
roku. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że sporządzenie prawidłowych harmonogramów o których mowa 
w Rozdziale V ust. 1 OPZ, realizowane jest w ramach prac przygotowawczych, tj. po 
zawarciu umowy a przed rozpoczęciem realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych. 
Zaliczenie wskazanego obowiązku do realizacji w trakcie prac przygotowawczych 
warunkowane jest m.in. koniecznością dysponowania przez właścicieli nieruchomości 
harmonogramami zbiórki odpadów, przed świadczeniem tej usługi m.in. w celu spełnienia 
obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości w tym wystawienia pojemników.  
Uzupełniając powyższe Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ubiegający się o 
udzielenie zamówienia ma pełen dostęp do dokumentacji zamówienia, w tym do danych 
umożliwiających mu skonstruowanie prawidłowych harmonogramów we wskazanym w 
OPZ terminie.  Wykaz nieruchomości wraz z podziałem na typ nieruchomości stanowią 
załączniki do OPZ, a pełną wykaz zawierający szczegółowe dane dotyczące 
poszczególnych PW Wykonawca otrzyma niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
Zamawiający dodatkowo wskazuje, że na stronie internetowej Zamawiającego znajdują 
się obecnie obowiązujące harmonogramy indywidualne. Zamawiający jest również w 
posiadaniu aktualnych harmonogramów zbiorczych i harmonogramów odbioru leków, 
które może udostępnić Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Jednocześnie 
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zgodnie z zapisami rozdz. II pkt. 5 OPZ Wykonawca zobowiązany jest we własnym 
zakresie zapoznać się z warunkami lokalnymi realizacji zamówienia. 
Zamawiający przypomina, że harmonogramy mogą być aktualizowane i zmieniane w 
każdym czasie w trakcie trwania umowy, a zatem mogą ulec zmianie po przeprowadzonej 
przez Wykonawcę analizie w czasie wykonywania usługi. Biorąc pod uwagę powyższe 
oraz konieczność zachowania ciągłości realizacji usługi transportu i odbioru odpadów 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na przygotowanie 
harmonogramów do 1 stycznia 2022r. 
 
Pytanie 11 
Zamawiający określił w cz. VI SWZ pkt 4 ppkt.2 lit b wymogi dotyczące pojazdów, które musi 
spełniać Wykonawca, między innymi dotyczące norm emisji spalin, wyposażenia w system 
GPS, umożliwiający trwałe zapisywanie i odczytywanie danych z pojazdu. Wykonawca ponosi 
duże ryzyko przygotowując odpowiedni sprzęt przed ogłoszeniem wyników postępowania.       
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość użytkowania pojazdów 
zastępczych nie spełniających tych wymagań,  w okresie przejściowym wynoszącym minimum 6 
miesięcy tj. do czasu wyprodukowania i dostarczenia przez wykonawców  odpowiednich 
pojazdów. Wcześniej w toku postępowania Wykonawca przedstawi promesy od dostawców 
sprzętu gwarantujące dostarczenie pojazdów o wymaganych parametrach i wyposażeniu. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, że w Postępowaniu ustanowił warunek udziału w postępowaniu, 
dla spełnienia którego niezbędne jest wykazanie, że wykonawca dysponuje pojazdami: 
1) w zakresie sektora II, na który wykonawca składa ofertę:  
− Co najmniej 3 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka przystosowanymi do 
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,  
− Co najmniej 3 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka pojazdami 
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,  
− Co najmniej 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem HDS o udźwigu min. 1t przy max 
wysięgu i min. długości wysięgnika 5m,  
− Co najmniej 1 Pojazdem ciężarowym z urządzeniem hakowym przystosowanym do 
odbioru odpadów komunalnych z kontenerów o pojemnościach zgodnych z prawem 
miejscowym,  
− Co najmniej 1 Pojazdem przystosowanym do mycia pojemników,  
− Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru przeterminowanych leków,  

2)  w zakresie sektora V, na który wykonawca składa ofertę:  
− Co najmniej 4 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka przystosowanymi do 
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,  
− Co najmniej 5 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka pojazdami 
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,  
− Co najmniej 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem HDS o udźwigu min. 1t przy max 
wysięgu i min. długości wysięgnika 5m  
− Co najmniej 1 Pojazdem ciężarowym z urządzeniem hakowym przystosowanym do 
odbioru odpadów komunalnych z kontenerów o pojemnościach zgodnych z prawem 
miejscowym;  
− Co najmniej 1 Pojazdem przystosowanym do mycia pojemników,  
− Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru przeterminowanych leków.  
 
Wykonawca składający ofertę na dwa sektory musi wykazać, że dysponuje odpowiednią 
liczbą pojazdów, tj. sumą pojazdów wskazanych dla sektora II oraz sektora V z 
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zastrzeżeniem, iż w przypadku pojazdu przystosowanego do mycia pojemników oraz 
pojazdu przystosowanego do odbioru przeterminowanych leków, Zamawiający 
dopuszcza spełnienie warunku poprzez wykazanie posiadania 1 pojazdu 
przystosowanego do mycia pojemników oraz 1 pojazdu przystosowanego do odbioru 
przeterminowanych leków.  
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w 
warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.  
 
Wszystkie pojazdy bezpylne, o zabudowie bębnowej, hakowce i kontenerowce z HDS 
winny spełniać wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 5, zgodnie z treścią 
Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 
2007r.  
 
Dopuszcza się użytkowanie pojazdów obsługi towarzyszącej tj pojazdów do zbiórki 
leków, pojazdów służących do rozstawiania pojemników w klasie nie niższej niż EURO 4 
zgodnie z treścią Dyrektywy 98/69/EC i 2002/80/EC.  
 
Pojazdy wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego (GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 
danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów. 
Zamawiający wskazuje, że ww. pojazdy nie muszą posiadać, żadnych szczególnych cech 
(dostosowanie do indywidualnych potrzeb Zamawiającego wymagane jest względem 
pojazdów wykorzystywanych w trakcie realizacji zamówienia). 
Na potrzeby spełnienia ww. kryterium kwalifikacji Wykonawca musi dysponować 
pojazdami o określonym przeznaczeniu (wyspecyfikowanym powyżej) oraz: 

1) spełniającymi określoną normę emisji spalin EURO. Posiadanie określonej normy 
emisji spalin jest cechą pojazdu, która nie wymaga dostosowania, 

2) wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego (GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, który stanowi 
wymóg, który spełniać musi każda pojazd do odbierania odpadów, co wynika 
wprost z  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. 

Mając na względzie, powyższe jak również, że kryteria kwalifikacji stanowią instrument 
weryfikacji dawania przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy (tj. 
weryfikacji posiadania potencjału uprawdopodabniającego powyższe), konieczne jest aby 
ww. kategorie pojazdów były w dyspozycji Wykonawcy na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a nie dopiero na etapie realizacji zamówienia.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w toku realizacji zamówienia, istnieje możliwość 
zmiany pojazdów, którymi świadczone są usługi, przy zastrzeżeniu ustanowionych w 
SWZ (w rozumieniu art. art. 134 P.z.p.) wymogów dotyczących momentu posiadania 
odpowiednich pojazdów w toku realizacji zamówienia oraz warunków dokonywania zmian 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 12 
Zamawiający wymaga zamontowania wszystkich systemów monitoringu pojazdów oraz systemu 
rejestracji zdjęć  i ich sprawne działanie przez cały okres trwania umowy. Ze względu na 
pandemię COVID-19 czas oczekiwania na zamówione urządzenia wymagane przez 
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Zamawiającego do wymaganej ilości pojazdów wynosi aktualnie około 90 dni. Biorąc pod uwagę 
szacowany termin rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy oraz termin realizacji usługi 
wymóg ten w naszej ocenie ogranicza konkurencję. W związku z powyższym zwracamy się z 
prośbą o udzielenie okresu przejściowego na uruchomienie systemu i ustalenie go na 60 dni od 
podpisania umowy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie okresu przejściowego na uruchomienie 
systemu RFID i systemu rejestracji zdjęć wprowadzając zmiany w rozdz. II pkt.7 OPZ, 
który otrzymuje brzmienie: 
„7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować prace przygotowawcze najpóźniej w 
terminie 14 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) od dnia podpisania umowy1, z 
wyjątkiem terminu zakończenia prac związanych z uruchomieniem systemu RFID i 
systemu rejestracji zdjęć, który wyznacza się na nie później niż 60 dni (z wyłączeniem 
niedziel i dni świątecznych) licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca po 
zrealizowaniu prac przygotowawczych powiadomi Zamawiającego o gotowości 
przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych prac przygotowawczych.” 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w okresie wdrożenia (co najmniej 90 dni od rozpoczęcia 
realizacji usług) Wykonawca realizował zadanie z wykorzystaniem osób wykonujących 
czynności ładowaczy udzielonych przez inny podmiot bez zachowania wymogu zatrudnienia 
tych osób na podstawie umowę o pracę. Ze względu na możliwy krótki okres pomiędzy 
podpisaniem umowy a rozpoczęciem realizacji usługi odbioru odpadów oraz stan epidemiczny 
czas potrzebny na zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników do wykonania zadania odbioru 
odpadów w sektorach II i V prawdopodobnie nie będzie wystarczający. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z OPZ: 
„Zamawiający wymaga, w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę 
oraz podwykonawców na podstawie umowy o pracę, zgodnego z art. 95 ust. 1 PZP, 
pracowników wykonujących czynności odbioru odpadów komunalnych. Szczegółowe 
uprawnienia w zakresie spełniania ww. obowiązku, kontroli jego spełniania i kar 
przewidziano w umowie, będącej załącznikiem nr 11do SWZ.” 
 
Powyższy zapis koresponduje z przywołanym art. 95 ust 1 PZP zgodnie z którym: 
 
„Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na 
usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy” 
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Przywołany powyżej wymóg, dotyczy realizacji zamówienia w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych i musi być spełniony przez cały okres realizacji zamówienia, niezależnie od 
tego czy zamówienie jest realizowane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy też z 
wykorzystaniem potencjału podwykonawczego. 
 
 
 
Członek Komisji Przetargowej 

Klaudia Subutkiewicz 


