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Informacja o pytaniach do SWZ  
 
 
Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka 
 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września  
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Zwracamy uwagę iż nieprawidłowe jest posługiwanie się w dokumentach postępowania 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. poz. 2167), gdyż akt ten zostanie uchylony z dniem 6 września 2021 r. wymagane 
poziomy będą osiągane w kolejnych latach począwszy od roku 2021 zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. 
zm.). 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 7 ust. 3 załącznika nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonawca podczas 
realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji”. 
Ponieważ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych jest aktem prawnym jeszcze obowiązującym, dlatego Zamawiający powołał się 
na niego w opisie przedmiotu zamówienia.  
Pragniemy ponadto zauważyć, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 8 do SWZ - Wzór umowy:  
„Do obowiązków Wykonawcy należy realizowanie usługi objętej przedmiotem umowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1219; z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797; 
z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1439; z późn. zm.), a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu 
gospodarowania odpadami; Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy winien 
monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot umowy”. 
 
 



Pytanie 2: 
VII. Warunki udziału w postępowaniu - SWZ 
Z uwagi na fakt, iż w ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany odebrać  
i zagospodarować odpady z punktów selektywnej zbiórki powinien żądać również zezwolenia na 
zbieranie odpadów. 
Wpis do rejestru działalność regulowanej uprawnia do odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości, natomiast w PSZOK-ach następuje zbieranie, dlatego  odpowiedzialność za 
gospodarowanie odpadami, z chwilą przekazania odpadów następnemu posiadaczowi odpadów, 
przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów jedynie wówczas, gdy posiada on decyzję 
wymienioną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa  
w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a u.o. Natomiast, co wynika wprost z brzmienia art. 27 ust. 4 u.o., posiadacza 
odpadów, który przekazał odpady transportującemu odpady, nie zwalnia się z odpowiedzialności za 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia odpowiedzialności przez następnego 
posiadacza odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do 
rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a u.o. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia dodatkowego warunku udziału w postępowaniu.  
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 8 do SWZ - Wzór umowy: „Do obowiązków Wykonawców 
należy posiadanie aktualnych wpisów do rejestru i zezwoleń na prowadzenie działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy”. W związku  
z powyższym, jeżeli przedmiotowe zezwolenie jest wymagane przepisami prawa, Wykonawca ma 
obowiązek takowe posiadać. 

 
Pytanie 3: 
Opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty, wzór umowy 
Zwracamy się z prośbą o możliwość kwalifikowania materiałów izolacyjnych opisanych w zamówieniu 
kodem 170604 również w kodzie 170203 z uwagi na fakt że w przeważającej części odpad zbierany  
w Państwa PSZOK-ach stanowi styropian.  
Prosimy o dodanie do pozycji 20. Formularza oferty, wzoru umowy alternatywnie drugiego kodu 
170203. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż materiał izolacyjny - styropian nie będzie już przyjmowany w PSZOK-ach 
należących do Gminy Nowa Wieś Wielka. 
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę w treści SWZ. 

 
Pytanie 4: 
Dokumentowanie potwierdzenia czynności przekazania odpadów do Zakładu Termicznego 
Przetwarzania Odpadów ProNatura sp. z o.o. 
W zawiązku z przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2422) zmieniającej nin. 
ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) z dniem  
1 stycznia 2020 r., ewidencję odpadów o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach, prowadzi się 
w systemie teleinformatycznym zgodnie z art. 67 ust. 6 za pośrednictwem indywidualnego konta  
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - w związku z powyższym 
w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe załączenie dokumentów, które są dostępne w ww. 
systemie teleinformatycznym odrębnie dla każdego ważenia odpadów.  
Ilości przekazane do Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów będą raportowane w zestawieniu 
tabelarycznym ilości odpadów odebranych wraz ze wskazaniem sposobu zagospodarowania. Ponadto 
Zamawiający otrzyma indywidualnie rozliczenie  z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na raportowanie ilości odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego 
Przetwarzania Odpadów w zestawieniu tabelarycznym ilości odpadów odebranych wraz ze wskaza-
niem sposobu zagospodarowania. 
 



Pytanie 5: 
Załącznik nr 8 do SWZ umowa  
Paragraf 6 umowy ust. 1 pkt. 12 
Prosimy o wykreślenie:  
12) o sposobach zagospodarowania w/w odpadów, ze wskazaniem instalacji, do których odpady 
zostały przekazane 
Wskazanie instalacji na koniec bieżącego miesiąca często jest niemożliwe, dlatego iż część odpadów 
zostaje przetworzona w instalacji własnej a część zostaje zmagazynowana (szczególnie z PSZOK) 
przed wydaniem do instalacji ostatecznego zagospodarowania z powodów logistycznych w oparciu  
i decyzję na zbieranie. Informacje na temat instalacji gdzie zagospodarowano odpady zostają 
szczegółowo wskazane w sprawozdaniu rocznym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę we wzorze umowy. 
 
 
Pytanie 6: 
Paragraf 8 umowy ust. 1 pkt. 2  
Prosimy o zmianę zapisu: 
w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki” w § 8 ust. 1 pkt 2 
załącznika nr 8 do SWZ – Wzór umowy.  
 
 
Pytanie 7: 
Paragraf 8 ust. 2 umowy  
Prosimy o uwzględnienie w zapisie dotyczącym kar umownych sytuacji, w której  Zamawiający nie 
będzie naliczał kar umownych za zwłokę przy braku odbioru odpadów w sytuacji siły wyższej jaką jest  
np. Covid.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje ust. 9 w § 8 załącznika nr 8 do SWZ – Wzór umowy, w następującym brzmieniu: 
„9. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej względem Wykonawcy, jeżeli naruszenie 
warunków udzielonego zamówienia nie nastąpiło z winy Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do udowodnienia w terminie nie później niż 5 dni (z wyłączeniem niedziel i dni 
świątecznych) od dnia otrzymania ww. kary, że naruszenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego.”. 
 
 
Pytanie 8: 
Paragraf 9 ust. 2  umowy  
Dla spełnienia warunku  sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda wykazania się przez 
Wykonawcę polisą OC w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę min. 500.000,00 zł.  
Z kolei Zamawiający w załączniku nr 8 (wzór umowy) żąda przedstawienia polisy potwierdzającej 
posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wartości minimum równej wartości oferty 
Wykonawcy.   
Wykonawca prosi o zmianę zapisu umowy w tym punkcie, posiadanie polisy o wartości oferty 
zobowiązuje Wykonawcę do poniesienia dużych  kosztów, a co za tym idzie zwiększy to wartość 
oferty,  prosimy o wskazanie konkretnej kwoty na jaką powinien być ubezpieczony Wykonawca  
na potrzeby realizacji zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w § 9 ust. 2 załącznika nr 8 do SWZ - Wzór umowy, który otrzymuje 
następujące brzmienie: 



„Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu kopię dokumentów 
potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości minimum 
równej 50% wartości oferty Wykonawcy”. 
 
 
Pytanie 9: 
Załącznik nr 8 do SWZ umowa Paragraf 6 ust. 5 
Prosimy o wykreślenie zapisu o zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu, który jest podstawą  
do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę we wzorze umowy. 
 
 
Pytanie 10: 
Paragraf 6 ust. 4 Wykonawca prosi o skrócenie terminu akceptacji raportu przez Zamawiającego do 5 
dni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany liczby „15” na cyfrę „5” w § 6 ust. 4 załącznika nr 8  
do SWZ - Wzór umowy.  
 
 
 
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich 
treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy 
Pzp, wprowadza następujące zmiany w załączniku nr 8 do SWZ - Wzór umowy: 
a) w § 8 ust. 1 pkt 2 - dokonuje się zmiany słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”, 

b) w § 8 dodaje ust. 9 o następującym brzmieniu: 

„9. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej względem Wykonawcy, jeżeli 
naruszenie warunków udzielonego zamówienia nie nastąpiło z winy Wykonawcy, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia w terminie nie później niż 5 dni (z wyłączeniem 
niedziel i dni świątecznych) od dnia otrzymania ww. kary, że naruszenie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego.”. 

c) w § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu kopię dokumentów 
potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości minimum 
równej 50% wartości oferty Wykonawcy”. 

d) w § 6 ust. 4 dokonuje się zmiany liczby „15” na cyfrę „5”. 
 
 
 

Wójt Gminy 
Wojciech Oskwarek 


