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Susz, dnia 26.06.2019 r. 

 

RLZP.I.271.9.12.2019 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

       Wyy biorą udział w postępowaniu 
Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.9.2019 o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy  

o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Susz” 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”  

w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania z dn. 21.06.2019 r. dotyczące treści SIWZ na zadanie 

pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz”: 

 
Zapytanie nr 1 

W §IV pkt. 2 ppkt. 2.3 SIWZ, w tabeli nr 1 Zamawiający wskazuje kody i rodzaje odpadów 

stanowiące przedmiot zamówienia, w tym m.in. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 

W ppkt. 2.9 ppkt. SIWZ wskazane zostają rodzaje worków i pojemników do gromadzenia odpadów :  

a) w zabudowie jednorodzinnej :  

- na zmieszane odpady komunalne – pojemniki o pojemności 110/120 litrów,  

- na odpady zbierane selektywnie – worki polietylenowe o poj. od 60 do 120 litrów każdy  

z przeznaczeniem na:  

tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty, opatrzony napisem  

„Metale i tworzywa sztuczne”  

papier i tektura – kolor niebieski, opatrzony napisem „Papier”  

szkło - kolor zielony, opatrzony napisem „Szkło”  

odpady biodegradowalne - kolor brązowy, opatrzony napisem „Bio”  

b) w zabudowie wielorodzinnej:  

- na zmieszane odpady komunalne – pojemniki o pojemności 1100 litrów,  

- na odpady zbierane selektywnie – pojemnik o pojemności min. 1100 litrów z przeznaczeniem na:  

tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty, opatrzony napisem  

„Metale i tworzywa sztuczne”  

papier i tektura – kolor niebieski, opatrzony napisem „Papier”  

szkło - kolor zielony, opatrzony napisem „Szkło”  

odpady biodegradowalne - kolor brązowy, opatrzony napisem „Bio”.  

c) nieruchomości niezamieszkałe:  

- na zmieszane odpady komunalne – pojemniki o pojemności 110/120, 1100 litrów,  

- na odpady zbierane selektywnie – pojemnik o pojemności min.1100 litrów,  

- na odpady zbierane selektywnie – worki polietylenowe o poj. od 60 do 120 litrów każdy  

z przeznaczeniem na:  
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tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty, opatrzony napisem „ 

Metale i tworzywa sztuczne”  

papier i tektura – kolor niebieski, opatrzony napisem „Papier”  

szkło - kolor zielony, opatrzony napisem „Szkło”  

odpady biodegradowalne - kolor brązowy, opatrzony napisem „Bio”.  

Prosimy o wyjaśnienie, jakie odpady powinny znajdować się w brązowych workach? Czy powinna to 

być tylko trawa, czy również odpady kuchenne? . Prosimy o podanie szacunkowej masy odpadu  

o kodzie 20 01 08, jaką Zamawiający przewiduje do odbioru w okresie trwania umowy. W związku  

z tym, iż Wykonawca nie jest w stanie przewidzied ilości odbieranych odpadów kuchennych 

ulegających biodegradacji wnosimy, aby ten rodzaj odpadu był rozliczany od 1 Mg, nie ryczałtowo. 

Odpowiedź na zapytanie nr 1  

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że worki brązowe Zamawiający przeznacza  

na odpady biodegradowalne, w   workach może  się znaleźć zarówno trawa jak i odpady kuchenne. 

W latach 2018-2019 z terenu gminy odebrano 439,89 Mg odpadów ulegających biodegradacji, które 

sklasyfikowane zostały pod kodem 200201. Gmina nie zlecała morfologii odebranych odpadów 

biodegradowalnych, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić  odpadów 

kuchennych z ogólnej puli odebranych odpadów biodegradowalnych. W  celu oszacowania masy 

odebranych odpadów komunalnych Wykonawca, znając podstawowe dane zawarte w SIWZ może  

na podstawie dostępnych planów na poziomie kraju i województwa oszacować masę  wytworzonych 

na terenie gminy odpadów kuchennych.  

Zamawiający nie przewiduje innego rozliczania za odebrane odpady komunalne jak rozliczenie 

ryczałtowe. 

 

Zapytanie nr 2 

W §V SIWZ Zamawiający wskazuje, iż termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące. 

W z związku z tym, iż nie do przewidzenia są koszty związane z zagospodarowaniem odpadów  

w latach w których będzie wykonywana usługa, a przyjęta formuła postępowania oraz zapisy zawarte 

w §4 oraz §10 projektu umowy (§XXVII SIWZ) nie przewidują podwyższenia ceny w sytuacji 

wzrostu opłaty za zagospodarowanie odpadów, wnosimy o zmianę długości trwania umowy do dnia 

31.12.2020 r. Obecne zapisy przenoszą wszystkie ryzyka na potencjalnego Wykonawcę  

i uniemożliwiają właściwe skalkulowanie oferty. 

Odpowiedź na zapytanie nr 2  

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienił termin wykonania usługi do 31.12.2020 r. 

 

Zapytanie nr 3 

Wnosimy o uwzględnienie w umowie zapisów, umożliwiających zmianę ceny w wyniku inflacji  

w okresie obowiązywania umowy oraz zmiany kosztów zagospodarowania odpadów (wzrost opłaty 

marszałkowskiej i cen na wskazanej instalacji regionalnej). 

Odpowiedź na zapytanie nr 3 

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w powyższym zakresie 

 

Zapytanie nr 4 

W §4. ust. 1 oraz 3 projektu umowy są zawarte m.in. zapisy, iż: 

1.Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową 

oraz 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy z tytułu wykonywania 

przedmiotu umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi…………………………… zł brutto, 

w tym …% podatku VAT i wynika z cen jednostkowych wskazanych w SIWZ. 
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W związku z obserwowaną na rynku tendencją wzrostową, jeśli chodzi o ilości odebranych odpadów, 

w szczególności odpadów zbieranych selektywnie, zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu 

rozliczenia z Wykonawcą z formy ryczałtowej na od 1 Mg, z ewentualnym podziałem na dwie grupy 

tj: zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie lub np. zgodnie z tabelą nr 7 

przedstawioną w &XIII SIWZ. 

Wnosimy o skrócenie obowiązywania okresu umowy do dnia 31.12.2020 r. lub wprowadzenie 

zapisów, które jednoznacznie przerzucą ryzyko związane ze wzrostem cen na instalacjach  

na Zamawiającego. Potwierdzeniem na brak stabilności cen w instalacjach, są chociażby podwyżki 

dokonywane na przełomie 2018/2019 sięgające nawet 40%. 

Odpowiedź na zapytanie nr 4 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający skrócił termin obowiązywania umowy do dn. 31.12.2020 r. 

 

Zapytanie nr 5 

Prosimy o załączenie wzoru oferty oraz pozostałych oświadczeń Wykonawcy w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź na zapytanie nr 5 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający udostępnia na platformie treść SIWZ, w tym wzory 

oświadczeń w formie edytowalnej.  

Zamawiający informuje jednocześnie, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje 

zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmieniona treść SIWZ określona 

została w załączniku nr 1 do niniejszego pisma, a wszystkie dokonane zmiany zostały zaznaczone 

w dokumencie kolorem żółtym. 

 

Zamawiający informuje, że został zmieniony termin składania i otwarcia  ofert w postepowaniu. 

Terminy po zmianach: 

1. Termin składania ofert – 12.07.2019 r. do godz. 09:00 

2. Termin otwarcia ofert – 12.07.2019 r. godz. 09:30 

 

Odpowiedzi na zapytania, zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

(w tym wersja edytowalna) oraz ogłoszenie o sprostowaniu udostępnione zostały na elektronicznej 

Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/susz .    

 

https://platformazakupowa.pl/pn/susz
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