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Czernikowo, dnia 09.02.2022 r. 

IWP.271.1.1.1.3.2022 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz 

z PSZOK w Jackowie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 

12.01.2022 r. pod numerem 2022/S 008-015747. 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1. Pytanie 

Dot. § 2 ust. 11 projektu umowy – wymóg zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych w instalacji pozwalającej na osiągnięcie 10% recyklingu. Prosimy 

o wykreślenie zapisu, gdyż w chwili obecnej ustawa oraz Regulaminy Gmin nie zakładają możliwości 

zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Biorąc ten fakt pod uwagę odpady zmieszane są 

odpadami resztkowymi nienadającymi się do recyklingu. W związku z powyższym wskazany przez 

Zamawiającego wymóg jest nierealny do osiągnięcia. 

Wyjaśnienie nr 1:  

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 2 ust. 11 projektowanych postanowień umowy następująco: 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania odebranych od Zamawiającego odpadów do instalacji 

komunalnych zapewniających dla odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), że co 

najmniej 10% dostarczonych odpadów zostanie odzyskana i przekazana do recyklingu lub 

przygotowana do ponownego użycia oraz że dla całego strumienia odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych) zostaną osiągnięte poziomy ograniczania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o ile zebrane odpady 

resztkowe będą nadawały się do poddania ich recyklingowi bądź będzie możliwe przygotowanie ich 

do ponownego użycia.  

2. Pytanie 

Dot. § 2 ust. 12 ppkt a-d oraz h projektu umowy – zgodnie z tym zapisem umowy, Wykonawca 

zapewnia, że instalacje posiadają wymagane przepisami prawa decyzje (…) zapewniające przekazanie 

określonych frakcji odpadów do recyklingu, co nie wymaga żadnego zezwolenia. Proponujemy 

pozostawienie ust. 12 w formie: „Wykonawca zapewnia, że instalacje posiadają wymagane przepisami 

prawa decyzje, zezwolenia, wpisy do rejestrów w zakresie gospodarki odpadami”. 

Ponadto w ust. 12 ppkt e-f wskazują Państwo wymóg przekazania 100% odpadów do przetwarzania 

co eliminuje dozwolone prawem magazynowanie odpadów. 

Rozbudowywanie ust. 12 o dodatkowe wpisy powoduje mylne wrażenie, że instalacje winny posiadać 

odpowiednie decyzje/zezwolenia celem przekazania odpadów do recyklingu. 
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Wyjaśnienie nr 2:  

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga aby instalacje posiadały odpowiednie decyzje bądź zezwolenia 

pozwalające Wykonawcy na przekazywanie odpadów do recyklingu. Odnosząc się natomiast do 

wniosku Wykonawcy dotyczącego zmiany treści § 2 ust. 12 Zamawiający przychyla się do wniosku 

Wykonawcy i dokonuje zmiany treści niniejszego ustępu, który otrzymuje następujące brzmienie:  

Wykonawca zapewnia, że instalacje posiadają wymagane przepisami prawa decyzje, zezwolenia, 

wpisy do rejestrów zapewniające możliwość prowadzenia działalności w zakresie gospodarki 

odpadami.  

3. Pytanie 

Prosimy o wykreślenie z § 11 ust. 3 pkt 1 ppkt e projektu umowy ponieważ zapis dotyczący sposobu 

naliczania kary oraz okoliczności jej nałożenia jest niespójny z § 11 ust. 5 i 6 projektu umowy. 

Ponadto Ppkt „e” wskazanego wyżej paragrafu ma nakładać karę na Wykonawcę w momencie gdy 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska naliczy i wezwie Gminę do zapłaty, a nie w momencie 

kiedy decyzja o nałożeniu kary na Gminę stanie się ostateczna, co jest krzywdzące dla Wykonawcy. 

Wyjaśnienie nr 3:  

Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy Projektowanych postanowień umowy. Nadmienić należy, że 

zgodnie z treścią § 11 ust. 5 i 6 Projektowanych postanowień umowy: 

5. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości kary za nieosiągnięcie 

z winy Wykonawcy poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania, w przypadku gdy, kara ta zostanie prawomocnie nałożona przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i zapłacona przez Gminę Czernikowo, w części 

dotyczącej odpadów zagospodarowywanych w ramach przedmiotowej umowy. 

6. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 5, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za 

umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, 

wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Przesłanki określone powyżej dotyczą sytuacji, w której właściwy organ prawomocnie dokona 

nałożenia kary z tytułu nieosiągnięcia przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa poziomów 

recyklingu. Natomiast przypadek warunkujący naliczenie kary umownej o której mowa w § 11 ust. 3 

pkt 1 ppkt e dotyczy sytuacji, w której stwierdzone zostanie, iż instalacja nie spełnia wymagań 

określonych treścią umowy zawartej między stronami i to powyższe stanowić będzie przyczynę 

nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu.  

4. Pytanie 

Biorąc pod uwagę proponowane zmiany prosimy również o przedłużenie terminu składania ofert do 

dnia 16 lutego 2022r. 

Wyjaśnienie nr 4:  

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, określonego w Rozdziale X SWZ 

następująco: 

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(290)ust(2)&cm=DOCUMENT


Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo 

oraz z PSZOK w Jackowie 

3 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2022 r. o godz. 9:00. Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem 

Głównego Urzędu Miar.  

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 

18.02.2022 roku o godz. 09:15.  

Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą, określony w Rozdziale XI ust. 1 SWZ 

następująco: 

Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 18.05.2022 r. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


