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IM.271.23.2022/2 
 
GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW REPREZENTOWANA PRZEZ 
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDÓW 
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zawidowie 
ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów 
 
Dotyczy postępowania pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz 
ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w celu dalszego ich 
zagospodarowania”. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 
2022/BZP 00429348/01 dnia 08.11.2022 r.  
 

Wyjaśnienie treści SWZ z przedłużeniem terminu składania ofert 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze 
zm.) zwanej dalej "Pzp", zamawiający wyjaśnia treść SWZ: 

1. Wykonawca proponuje zmianę zapisu § 1 ust. 4 umowy „…zmniejszy się o 5 % w stosunku do początkowej 
liczby podanej w SWZ” na zapis „…zmniejszy się o 3 % w stosunku do początkowej liczby podanej w SWZ.” 

Odpowiedź: § 1 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie: W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów 
i liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno 
zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na 
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że łącznie liczba mieszkańców lub nieruchomości 
niezamieszkałych wzrośnie lub zmniejszy się o 3 % w stosunku do początkowej liczby podanej w SWZ. 

2. Wykonawca proponuje zmianę zapisu § 1 ust. 6 umowy „…Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
przestawienia nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia.” na zapis „…Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania 
zgłoszenia.” 

Odpowiedź: § 1 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie: W trakcie świadczenia usługi Zamawiający może 
wskazać Wykonawcy inne miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki, a w takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od 
otrzymania zgłoszenia. 

3. Wykonawca proponuje dodanie zapisu umowy w § 3 ust. 1 e), § 4 ust.1 pkt 6, § 4 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 
„…dzierżawy/ę lub innej formy dysponowania, tj. zakup od Wykonawcy” 

Odpowiedź: zapis odnośnie innej formy dysponowania został dodany do projektu umowy w § 3 ust. 1 e), 
§ 4 ust. 1 pkt 6, § 4 ust. 5 pkt 1 i 4. 

 



 

4. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu umowy § 3 ust. 2 pkt 1) lit a) „…odpady zmieszane – nie rzadziej 
niż raz na tydzień, a odpady posortownicze nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie” na zapis: „…odpady 
zmieszane, posortownicze – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie” 

Odpowiedź:  § 3 ust. 2 pkt 1) lit a) projektu umowy otrzymuje brzmienie: odpady zmieszane, 
posortownicze nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

5. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie zapisu czy odbiór odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) 
i pkt 5) dotyczy ich odbioru z terenu PSZOK? 

Odpowiedź: Odbiór odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) i pkt 5) umowy dotyczy odpadów 
odbieranych z terenu PSZOK w Zawidowie. Zapis został doprecyzowany.  

6. Wykonawca proponuje wykreślenie w § 3 ust. 3. Zawarty zapis powoduje dodatkowe zwiększenie 
częstotliwości odbioru, co wpłynie na cenę oferty. 

Odpowiedź: § 3 ust. 3 zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy. 

7. Wykonawca proponuje wykreślenie z umowy części zapisów „wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie 
(np. w wyniku aktów wandalizmu)…”. Wykonawca nie może odpowiadać za akty wandalizmu wykonane 
przez osoby trzecie, oraz sprzątać wokół pojemników. Taki zapis ma znaczący wpływ na cenę usługi. 

Odpowiedź: Zapis „wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu)” został 
wykreślony z projektowanych zapisów umowy w § 4 ust. 1 pkt 1), § 4 ust. 2 pkt 6), § 4 ust. 2a pkt 8) oraz 
§ 4 ust. 4. 

8. W § 4 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca proponuje zmienić brzmienie na „Odbiór odpadów na terenie gminy 
może odbywać się w godzinach od 6:00 do 20:00 w dni robocze i w godzinach od 7:00 do 20:00 w soboty 
i dostarczana tego samego dnia.” 

Odpowiedź: § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Odbiór odpadów na terenie gminy może odbywać się w 
godzinach od 6:00 do 20:00 w dni robocze i w godzinach od 7:00 do 20:00 w soboty z wyłączeniem instytucji 
publicznych takich jak Urząd Miejski, Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa, Oczyszczalnia Ścieków 
oraz Wodociągi, gdzie odbiór odpadów może odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7:00 
do 15:00. Odpady powinny być dostarczane tego samego dnia do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. 
Bazaltowej 1 w Lubaniu w godzinach jej funkcjonowania na zasadach określonych w § 2 Umowy o 
przyjmowanie odpadów komunalnych nr 5/2013 z dnia 07.03.2013 r. o przyjmowanie odpadów 
komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu zawartej 
na podstawie porozumienia Gminy Miejskiej Zawidów a Gminą Miejska Lubań oraz Aneksu nr 1 z dnia 28 
listopada 2012r.   

9. Wykonawca proponuje zmianę zapisu § 4 ust. 1 pkt 5 zmienić brzmienie na „…Wykonawca utrzyma w 
należytym stanie sanitarno-porządkowym tj. podda je dezynfekcji raz na pół roku.” 

Odpowiedź: § 4 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Wykonawca dostarczy odpowiednie pojemniki do zbiórki 
posortowniczych odpadów komunalnych do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Pojemniki 
rozmieszczane będą na podstawie złożonych przez mieszkańców miasta deklaracji. Dostarczone pojemniki 
Wykonawca utrzyma w należytym stanie sanitarno-porządkowym tj. podda je dezynfekcji raz na pół roku. 

  



 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zbiórki również z wykorzystaniem pojemników do selektywnie 
zbieranych odpadów opisanych w § 4 ust. 2. i § 4 ust. 2a pkt 1). Wykonawca proponuje dopuszczenie takiej 
możliwości, gdyż wpłynie to pozytywnie na świadczoną usługę. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem 
pojemników.  

11. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c. 

Odpowiedź: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. c) został wykreślony z projektu umowy. 

12. W § 4 ust. 2 pkt 5 umowy proponuje zmienić brzmienie na „…Wykonawca zgodnie z harmonogramem 
wywozu odpadów dostosuje częstotliwość odbioru odpadów segregowanych”. 

Odpowiedź: § 4 ust. 2 pkt 5 umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca dostosuje harmonogram odbioru 
odpadów segregowanych, tak aby zapewnić zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości dla 
przyszłym procesów ich przetwarzania. 

13. W § 4 ust. 2 pkt 6 umowy proponuje wykreślenie zapisu „ Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia stałego utrzymania w czystości i porządku zarówno pojemników do selektywnego zbierania 
odpadów, jak i terenu wokół tych pojemników.”, gdyż wiąże się to z zatrudnieniem na stałe pracownika i 
ma znaczący wpływ na cenę oferty. 

Odpowiedź: Zapis został wykreślony, tym samym § 4 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: Wykonawca 
zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach, a także odpady, które zostały 
wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania. 

14. W § 4 ust. 2a pkt 5) w zapisie „…Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w 
terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia” Wykonawca proponuje zmianę zapisu na: „…Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
zgłoszenia, nie więcej niż trzy razy jednego zestawu”. 

Odpowiedź: § 4 ust. 2a pkt 5) otrzymuje brzmienie: Zamawiający wymaga aby wykonawca na 
obsługiwanym obszarze ustawił 6 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów –„gniazda”. 
Dokładne miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający wskaże w 
porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy, podczas wspólnej wizji w terenie, gdyż lokalizacja 
pojemników nie może stwarzać zagrożenia dla pojazdów odbierających surowce wtórne – linie elektryczne, 
ruch drogowy. Zamawiający zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne 
miejsca ustawienia pojemników, a w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia 
nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia z zastrzeżeniem, iż jeden zestaw może 
być przestawiony nie więcej niż trzy razy w ciągu trwania umowy. 

15. W § 4 ust. 2a pkt 6) prosimy o wskazanie o jaki rodzaj i wielkość pojemników Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do dostawienia w trakcie trwania umowy. 

Odpowiedź: § 4 ust. 2a pkt 6) dotyczy pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych, z obszarów 
zabudowy wielorodzinnej powyżej 7 lokali, których ilość została określona w § 4 ust. 2a pkt 5). 

 

 



 

16. Wykonawca proponuje dodać zapis do § 4 ust. 3 pkt 1): „Odbiór „wystawki” odbywać się będzie przy 
obecności pracownika Zamawiającego, który dokona weryfikacji odpadu w celu uniemożliwienia 
wrzucenia odpadów nie będących odpadami wielkogabarytowymi. Zmieszanie odpadów może 
spowodować nieprzyjęcie przez Instalację Komunalną i narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty.” 

Odpowiedź: § 4 ust. 3 pkt 1) umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia na obsługiwanym obszarze 1 raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, 
zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań 
ulegających biodegradacji w systemie tzw. „wystawki”, tj. odebrania odpadów z wyznaczonych miejsc na 
terenie nieruchomości, do których Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczy 
i podstawi pojemniki i kontenery, gdzie odpady będą gromadzone. Odbiór „wystawki” odbywać się będzie 
przy obecności pracownika Zamawiającego, który dokona weryfikacji odpadu w celu uniemożliwienia 
wrzucenia odpadów nie będących odpadami wielkogabarytowymi. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu (RIPOK). 

17. W § 4 ust. 3 pkt 2) umowy proponuje zmienić brzmienie na „w okresie następującym po Świętach Bożego 
Narodzenia odbierać zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów z nieruchomości choinki” 

Odpowiedź: § 4 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: W okresie następującym po Świętach Bożego 
Narodzenia odbierać choinki z nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów. 

18. Wykonawca wnioskuje o wyjaśnienie zapisu w § 4 ust. 3 pkt 7), czy comiesięczny raport dotyczy odpadów 
wielkogabarytowych, czy wszystkich odpadów odbieranych z PSZOK? 

Odpowiedź: § 4 ust. 3 pkt 7) dotyczy odpadów wielkogabarytowych, aczkolwiek obowiązek sporządzania 
raportów dotyczy wszystkich odpadów odebranych z terenu miasta oraz z PSZOK. Zamawiający nie 
wymaga sporządzania oddzielnych raportów dla każdego rodzaju opadu. Dopuszcza się, iż będzie to jeden 
raport zawierający informacje o wszystkich odebranych odpadach z wyszczególnieniem PSZOK.  

19. Wykonawca proponuje zmianę zapisu § 4 ust. 4 pkt 2) zmienić brzmienie na „…zapewni ich dezynfekcję 
dwa razy w roku. Pojemniki rozmieszczane będą na terenie miasta zgodnie z Wykazem, który zamawiający 
przekaże w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy.” 

Odpowiedź: § 4 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: Wykonawca dostarczy na własny koszt odpowiednie 
pojemniki do zbiórki bioodpadów, które utrzyma w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym, w ilości 
i o parametrach szczegółowo opisanych w § 4 ust. 2a oraz zapewni ich dezynfekcję dwa razy w roku. 
Pojemniki rozmieszczane będą na terenie miasta zgodnie z Wykazem, który zamawiający przekaże w 
terminie 7 dni od zawarcia umowy. 

20. W § 4 ust. 7 pkt 3) lit. a) umowy proszę o wskazanie rodzaju i kodów odpadów chemikaliów. 

Odpowiedź: § 4 ust. 7 pkt 3) lit. a) dotyczy chemikaliów o kodzie 20 01 27* co zostało doprecyzowane we 
wzorze umowy. 

21. W § 4 ust. 7 pkt 4) lit. h) umowy proszę o wskazanie rodzaju i kodów odpadów problemowych. 

Odpowiedź: § 4 ust. 7 pkt 4) lit. h) dotyczy odpadów o kodach 17 01 03 i 17 01 07 co zostało 
doprecyzowane we wzorze umowy. 

22. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu § 4 ust. 7 pkt 5. 

Odpowiedź: Punkt zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy. 



 

23. W § 4 ust. 8 umowy proponuje zmienić brzmienie na „…Odbiór odpadów powinien następować 1 raz w 
tygodniu.” oraz usunąć zapis „Częstotliwość wywozu odpadów powinna być realizowana tak, by nie 
dopuścić do przepełniania pojemników/koszy”, ze względu na brak możliwości kontroli poziomu 
zapełnienia. 

Odpowiedź: § 4 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru 
wszystkich odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych zlokalizowanych przy drogach będących w 
zarządzie Zamawiającego oraz z terenu parku miejskiego, w ilości ok. 59 szt. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymywania w czystości i porządku zarówno koszy ulicznych jak i terenu wokół nich. Odbiór odpadów 
powinien następować 1 raz w tygodniu. 

24. W § 4 ust. 9 pkt 4) proszę o określenie terminu przekazania harmonogramu odbioru odpadów, ze względu 
na brak spójności z § 4 ust. 2 pkt 4). 

25. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w § 4 ust. 9 pkt 4) „… Wykonawca opracowując ww. 
harmonogram musi uwzględnić rodzaj zabudowy oraz wymaganą częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych w taki sposób, aby nie doszło do przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach 
świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.” 

Odpowiedź: Skorygowano zapisy § 4 ust. 9 pkt 4) wzoru umowy, tym samym otrzymuje on brzmienie: 
Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. W celu uzgodnienia 
harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej, 
natomiast Zamawiający w ciągu 3 dni od jego otrzymania dokona akceptacji lub wniesie uwagi do 
harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu oraz przedstawi go do 
ponownej akceptacji.  

26. W § 5 ust. 3 umowy proponuje zmienić brzmienie na: „Umożliwienia po uzgodnieniu wstępu na teren bazy 
transportowej przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom państwowych instytucji 
upoważnionych do kontroli realizacji przedmiotu umowy w ramach posiadanych uprawnień i przepisów 
prawa”. 

Odpowiedź: § 5 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Umożliwienia po uzgodnieniu wstępu na teren 
bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom państwowych instytucji 
upoważnionych do kontroli realizacji Przedmiotu umowy w ramach posiadanych uprawnień i przepisów 
prawa. 

27. W § 5 ust. 4 proponuje zmienić brzmienie na: „Udostępniania Zamawiającemu, w dni robocze, w 
godzinach pracy Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu, dokumentacji związanej z działalnością 
objętą przedmiotem zamówienia.” 

Odpowiedź: § 5 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Udostępniania Zamawiającemu, w dni robocze, 
w godzinach pracy Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu, dokumentacji związanej z działalnością 
objętą przedmiotem zamówienia. 

28. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w § 5 ust. 6  

Odpowiedź: § 5 ust. 6 zostaje wykreślony. 

  



 

29. § 5 ust. 8 Wykonawca wnosi o wykreślenie z uwagi, że Wykonawca posiada wyłącznie sprzęt transportowy 
przystosowany do poruszania się po drogach publicznych. Zamawiający powinien zapewnić właściwy 
dojazd do miejsca odbioru odpadów. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odbioru odpadów w przypadku utrudnionego dojazdu, 
a nie w przypadku całkowitego jego braku. Remonty dróg prowadzone przy posesjach są organizowane 
tak by zapewnić dojazd właścicielom posesji samochodami osobowymi. Przejazd samochodem 
ciężarowym tym bardziej jest w takim przypadku możliwy.  

30. W § 5 ust. 9 umowy proponuje zmienić brzmienie na: „Przystąpienia do odbioru odpadów komunalnych z 
nowo zgłoszonych nieruchomości zgodnie z harmonogramem.” 

Odpowiedź: § 5 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Przystąpienia do odbioru odpadów 
komunalnych z nowo zgłoszonych nieruchomości zgodnie z harmonogramem. 

31. W § 5 ust. 18 umowy Wykonawca wnioskuje o dołączenie zapisu: „Zamawiający zapewni dostarczenie 
pojemników do miejsca swobodnego odebrania odpadów.” 

Odpowiedź: § 5 ust. 18 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany do realizacji 
usług również w przypadkach kiedy dojazd do punktów odbioru odpadów jest utrudniony, w szczególności 
w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, 
uroczystości itp. w takich przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 
Przedmiotu umowy. Zamawiający, jeżeli będzie taka możliwość, zapewni dostarczenie pojemników do 
miejsca swobodnego odebrania odpadów. 

32. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w § 5 ust. 19 umowy. Zamawiający powinien umożliwić 
odbiór odpadów, gdy jest utrudniony dojazd. 

Odpowiedź: § 5 ust. 19 zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy. 

33. Wykonawca wnioskuje o dopisanie do § 5 ust. 23: „Po uprzednim umówieniu terminu w godzinach pracy 
Wykonawcy.” 

Odpowiedź: § 5 ust. 23 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany udostępnić 
pojazdy w celu kontroli pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego, 
po uprzednim umówieniu terminu. 

34. Wykonawca wnioskuje o dopisanie do § 5 ust. 25: „Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
może być udokumentowany poprzez sporządzenie zestawienia przez komórkę kadrową Wykonawcy 
zawierające imienny wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku, potwierdzające 
zatrudnienie na umowę o pracę z jednoczesnym wskazaniem czasu trwania umowy.” 

35. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w § 5 ust. 25 umowy: „... lub odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1 pkt. a umowy.” 

Odpowiedź: Zapisy § 5 ust. 25 wzoru umowy wprowadzone zostały po to, aby Zamawiający w razie 
wystąpienia podejrzenia nierzetelnej realizacji umowy miał możliwość przeprowadzenia kontroli 
Wykonawcy pod względem zatrudnienia pracowników biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 
Zamawiający nie widzi potrzeby korekty zapisów § 5 ust. 25. 

 



 

36. W § 6 ust. 7 proszę o określenie terminu akceptacji harmonogramu odbioru odpadów, ze względu na brak 
spójności z § 4 ust. 9 pkt 4). 

Odpowiedź: Zapisy § 6 ust. 7 oraz § 4 ust. 9 pkt 4) zostały ujednolicone. 

37. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w § 7 ust. 2 umowy. 

Odpowiedź: § 7 ust. 2 umowy został usunięty z projektowanych zapisów umowy. 

38. W § 11 ust. 1 pkt 3) Wykonawca proponuje zmniejszenie wysokości kary do 50,00 zł. 
Odpowiedź: Kara umowna w § 11 ust. 1 pkt 3) jest zabezpieczeniem Zamawiającego. Jeżeli przedmiot 
umowy będzie realizowany zgodnie z przedstawioną ofertą nie będzie konieczności jej naliczania.  

39. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w § 11 ust. 1 pkt 8) i pkt 9) a) umowy. 

Odpowiedź: § 11 ust. 1 pkt 8) zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy. Zamawiający nie 
widzi podstaw do usunięcia z zapisów umowy kary umownej z § 11 ust. 1 pkt 9) lit. a). 

40. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie w § 11 ust. 1 pkt 10) c) zapisu: „lub estetycznego”, z uwagi na brak 
skali określenia pojęcia estetyczny. 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby i usuwa zapis „lub estetycznego” z § 11 ust. 1 pkt 10) lit. 
c) projektu umowy. 

41. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie w § 11 ust. 1 pkt 11) zapisu, ze względu na ustalony harmonogram 
odbioru odpadów. 

Odpowiedź: Skorygowano zapisy § 11 ust. 1 pkt 11)  

42. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie w § 11 ust. 1 pkt 13). 

Odpowiedź: § 11 ust. 1 pkt 13) zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy. 

43. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w § 13 ust. 2 na: „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy, polisy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 500 000,00 zł i na 
okres nie krótszy niż czas trwania umowy.” 

Odpowiedź: § 13 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy, lecz nie później niż przed 
przystąpieniem do jej realizacji, polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 500 000,00 zł i na okres nie krótszy niż czas trwania 
umowy. 

  



 

44. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w § 14 ust. 2 lit c) na: „wzrost lub zmniejszenie się o więcej niż 3 
% w stosunku do początkowej liczby nieruchomości niezamieszkałych lub mieszkańców podanej w 
niniejszej SWZ, oraz ilość wytwarzanych odpadów wzrośnie lub zmniejszy się o więcej niż 5 % w stosunku 
do początkowej liczby podanej w niniejszej SWZ. Zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę 
nie większa niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usług.” Taki zapis ma znaczący wpływ na 
cenę oferty. 

Odpowiedź: Przetarg dotyczy transportu, a waga odpadów odbieranych z określonej ilości punktów ma 
niewielki wpływ na koszt transportu. 

45. W związku z koniecznością zmiany SWZ wynikającą z powyższych pytań prosimy o rozważenie 
przedłużenia terminu składania ofert np. do dnia 23.11.2022 r. Przedłużenie terminu umożliwi nam 
rzetelne przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23.11.2022 r. godz. 9:00. 

Dział III ust. 1 SWZ zostaje skorygowany w punktach odpowiadających korektom wprowadzonym do 
projektu umowy.  

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego w dniu 14.11.2022 r. Jednocześnie udzielając 
wyjaśnień zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania 
ofert jest 23.11.2022 r. godz. 9:00 oraz nowym terminem otwarcia ofert jest 23.11.2022 r. godz. 9:05, o czym 
stosowną informację zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych. Miejsca składania i otwarcia 
ofert pozostają bez zmian. Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp zamawiający udostępnił na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz wyjaśnienia 
zamawiającego - bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.  

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp. Odwołujący jest 
zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 
albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 
ust. 2 i 3 Pzp. Jako, że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to termin wniesienia odwołania do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 21.11.2022 r., czyli po 5 
dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2) lit. a) Pzp. 
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