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BZP.271.79.2022                                                                                               Zakopane, dnia 30.09.2022 r. 
 
 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ 
ORAZ PYTANIACH WYKONAWCÓW DO SWZ 

I  ODPOWIEDZIACH  ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 
dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

na terenie miasta zakopane 
 
 

Zamawiający na mocy art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej ustawa Pzp dokonuje zmiany treści SWZ. 

 
1. Rozdział XXII ust 5 SWZ otrzymuje brzmienie: 

,,Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)” 
 

2. W załączniku nr 5 do SWZ – Wzór umowy,  
- § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

,, Wskazane ilości odpadów komunalnych, stanowią wartość przybliżoną wyliczoną według ilości 
odpadów zebranych w latach poprzednich (z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu ilości 
odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia o 20% lub zwiększenia 
ilości przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z lat poprzednich, w zależności 
od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.” 

- § 2 ust. 1 pkt 6 zostaje wykreślony 
- § 2 ust. 1 pkt. 11 otrzymuj brzmienie: 

„Wykonanie dokumentacji fotograficznej pojemników/worków z odpadami komunalnymi firm 
zewnętrznych, jeśli są usytuowane na nieruchomości objętej gminnym systemem odbioru 
odpadów zapewnianym przez Miasto.” 

- § 2 ust. 1 pkt. 17 ppkt 2 otrzymuj brzmienie: 
„Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 
2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do instalacji 
komunalnej.” 

- § 2 ust. 1 pkt. 19 otrzymuj brzmienie: 
,,Przed skierowaniem odpadów do instalacji komunalnej, Wykonawca zobowiązany jest do ważenia 
wszystkich odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym na terenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów, przy ul. Wojdyły 25 w Zakopanem, a w przypadku awarii w innym 
punkcie wagowym posiadającym odpowiednie certyfikaty, który zostanie wskazany przez 
Zamawiającego.” 

- § 2 ust. 1 pkt. 21 otrzymuj brzmienie: 
,,Odebrane z terenu miasta Zakopane odpady komunalne Wykonawca będzie przekazywał do 
instalacji komunalnej tj.:….….. 

oraz do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.,” 

- § 2 ust. 1 pkt 24 otrzymuj brzmienie: 
„Realizowanie odbioru odpadów oparte na trwałych i czytelnych kodach kreskowych, naklejanych przez 
właścicieli nieruchomości na pojemnikach/workach, przyporządkowanych indywidualnie 
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do nieruchomości i danych właściciela, gwarantujące sprawne monitorowanie częstotliwości i ilości 
przekazywanych/wytwarzanych odpadów komunalnych.  
System przy pomocy czytnika kodów kreskowych identyfikuje właścicieli, natomiast osoba 
bezpośrednio odbierająca odpady przypisuje im rodzaj odbieranego odpadu: 

a) papier, 
b) szkło, 
c) tworzywa sztuczne + metale + opakowania wielomateriałowe, 
d) bioodpady,  
e) odpady nienadające się do segregacji lub odpady zmieszane ze wskazaniem wielkości pojemnika 

(0,06m3, 0,08m3, 0,12m3, 0,24m3, 0,36m3, 1,1m3, 4-5m3, 6-7m3 ,10m3,) oraz stopnia jego 
napełnienia: 0,25;  0,50;  0,75;  1,00., a także wielkości worka -  worek 0,06m3 i worek 0,12m3  W 
przypadku gdy pojemnik nie będzie miał zamkniętej klapy tzn. stopień jego napełnienia będzie 
wynosił więcej niż 1,00 Wykonawca powinien wskazać stopień jego napełniania jako 1,00 + 
odpowiednią wartość przekroczenia napełnienia tj. 0,25, 0,50 lub 0,75. 

Zamawiający wyposaży Wykonawcę w oprogramowanie komputerowe oraz w min. 10 szt. czytników 
kodów kreskowych na czas realizacji niniejszej umowy.” 
- § 2 ust. 1 pkt 32 otrzymuje brzmienie: 
,,Dostawa odpadów do instalacji komunalnej oraz do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
dokumentowana będzie przez Wykonawcę. Każdy wjazd będzie zarejestrowany i potwierdzony 
dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane 
identyfikacyjne dostawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.” 
- § 2 ust. 1 pkt 49 otrzymuje brzmienie: 
,,Wykonawca uzyska i przedłoży w terminie: do 30 stycznia 2024 - za 2023rok, sprawozdania otrzymane 
od Instalacji Komunalnej o docelowym sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, 
przekazanych z terenu Gminy Miasto Zakopane.” 
-§ 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:  
,,Kontrola wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości 
w realizacji umowy, polegających np. na odbiorze nieoznakowanych odpadów lub braku dokumentacji 
fotograficznej.” 

3. W załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
- Rozdział I ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
,,Wskazane ilości odpadów komunalnych, stanowią wartość przybliżoną wyliczoną według ilości 
odpadów zebranych w latach poprzednich (z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu ilości 
odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia o 20% lub zwiększenia ilości 
przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z lat poprzednich, w zależności od faktycznych potrzeb 
bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.” 
- Rozdział II ust. 6 zostaje wykreślony. 
- Rozdział II ust. 11 otrzymuj brzmienie: 
„Wykonanie dokumentacji fotograficznej pojemników/worków z odpadami komunalnymi firm 
zewnętrznych, jeśli są usytuowane na nieruchomości objętej gminnym systemem odbioru odpadów 
zapewnianym przez Miasto.” 
- Rozdział II ust. 17 ppkt 2 otrzymuj brzmienie: 
„Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 
2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do instalacji 
komunalnej.” 
- Rozdział II ust. 19 otrzymuj brzmienie: 
,,Przed skierowaniem odpadów do instalacji komunalnej, Wykonawca zobowiązany jest do ważenia 
wszystkich odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym na terenie punktu selektywnej 
zbiórki odpadów, przy ul. Wojdyły 25 w Zakopanem, a w przypadku awarii w innym punkcie wagowym 
posiadającym odpowiednie certyfikaty, który zostanie wskazany przez Zamawiającego.” 
Rozdział II ust. 21 otrzymuj brzmienie: 
,,Odebrane z terenu miasta Zakopane odpady komunalne Wykonawca będzie przekazywał do instalacji 
komunalnej tj.:….…..oraz do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.,” 
- Rozdział II ust. 24 otrzymuj brzmienie: 
„Realizowanie odbioru odpadów oparte na trwałych i czytelnych kodach kreskowych, naklejanych przez 
właścicieli nieruchomości na pojemnikach/workach, przyporządkowanych indywidualnie 
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do nieruchomości i danych właściciela, gwarantujące sprawne monitorowanie częstotliwości i ilości 
przekazywanych/wytwarzanych odpadów komunalnych.  
System przy pomocy czytnika kodów kreskowych identyfikuje właścicieli, natomiast osoba 
bezpośrednio odbierająca odpady przypisuje im rodzaj odbieranego odpadu: 

a) papier, 
b) szkło, 
c) tworzywa sztuczne + metale + opakowania wielomateriałowe, 
d) bioodpady,  
e) odpady nienadające się do segregacji lub odpady zmieszane ze wskazaniem wielkości pojemnika 

(0,06m3, 0,08m3,  0,12m3, 0,24m3, 0,36m3, 1,1m3, 4-5m3, 6-7m3 ,10m3,) oraz stopnia jego 
napełnienia: 0,25;  0,50;  0,75;  1,00., a także wielkości worka -  worek 0,06m3 i worek 0,12m3  W 
przypadku gdy pojemnik nie będzie miał zamkniętej klapy tzn. stopień jego napełnienia będzie 
wynosił więcej niż 1,00 Wykonawca powinien wskazać stopień jego napełniania jako 1,00 + 
odpowiednią wartość przekroczenia napełnienia tj. 0,25, 0,50 lub 0,75. 

Zamawiający wyposaży Wykonawcę w oprogramowanie komputerowe oraz w min. 10 szt. czytników 
kodów kreskowych na czas realizacji niniejszej umowy.” 
- Rozdział II ust. 31 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca w celu zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych i bioodpadów 
wymienionych w pkt. 4 opis przedmiotu zamówienia ppkt 17 musi posiadać instalację spełniającą 
wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane 
decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6, wpisaną na listę 
prowadzoną przez Marszałka województwa małopolskiego zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach lub będzie miał zawartą umowę na zagospodarowanie odpadów w takiej instalacji.” 
- Rozdział II ust. 32 otrzymuje brzmienie: 
,,Dostawa odpadów do instalacji komunalnej oraz do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
dokumentowana będzie przez Wykonawcę. Każdy wjazd będzie zarejestrowany i potwierdzony 
dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane 
identyfikacyjne dostawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.” 
- Rozdział II ust. 34 otrzymuje brzmienie: 
,, Do faktury VAT Wykonawca dołącza też kopię dokumentów opisanych w pkt 22 w formie zbiorczego 
zestawienia lub kopii KPOK (Karta Przekazania Odpadów Komunalnych) i KPO (Karta Przekazania 
Odpadów). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kopię dokumentu potwierdzającego 
poszczególne ważenia odpadów. 
- Rozdział II ust. 49 otrzymuje brzmienie: 
,,Wykonawca uzyska i przedłoży w terminie: do 30 stycznia 2024 - za 2023rok, sprawozdania otrzymane 
od Instalacji Komunalnej o docelowym sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, 
przekazanych z terenu Gminy Miasto Zakopane.” 

 
Jednocześnie Zamawiający, zgodnie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść pytań 

Wykonawców do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami. 
 
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:  

 
Pytanie 1 
Rozdział XXII ust. 5 w którym wskazano, że kwota ubezpieczenia wynosi 1 mln złotych podczas gdy we wzorze 
umowy (§ 5 ust. 1) kwota ta została określona na poziomie 500 000 zł. Wykonawca kieruje wniosek o 
ujednolicenie postanowień we wskazanym zakresie 
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ. 
 
Pytanie 2 
§1 ust. 1, w którym to postanowieniu zawarto otwarty katalog frakcji selektywnie zbieranych, których odbiór 
będzie obciążał wykonawcę. Zgodnie ze wskazanym postanowieniem wykonawca ma dokonywać odbioru 
„odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: w podziale na frakcje - papier, metale i 
tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości.” Mając na względzie, 
że przedmiot zamówienia powinien zostać określony w sposób definitywny, a więc zamówienie powinno 
obejmować precyzyjnie określone frakcje odpadów, wnioskujemy o zmianę ww. postanowienia i ustanowienie 
zamkniętej listy kategorii odpadów, których odbiór i zagospodarowanie stanowi przedmiot zamówienia, 
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Odp. Wykonawca dokonywać będzie odbioru odpadów w podziale na frakcję: papier, metale i 
tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady zmieszane. Inne wytworzone odpady przez 
właścicieli nieruchomości będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych jak również na wniosek na wykonanie dodatkowej usługi.: ,,Kontrola 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości 
w realizacji umowy, polegających np. na odbiorze nieoznakowanych odpadów lub braku 
dokumentacji fotograficznej.” 

 
Pytanie 3 
§1 ust. 3 i 4 zgodnie z którymi „W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne – 9 608 punktów odbioru 
(stan na dzień 30.06.2022r.)” oraz „Ilość nieruchomości, z których odbierane będą odpady, wskazana w ust 3 
powyżej może ulegać zmianie w wyniku składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.”. 
Zgodnie z art. 433 pkt 4 P.z.p. zakazane jest wprowadzanie postanowień, które dają zamawiającemu 
możliwość ograniczenia zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia 
stron. Mając na względzie, że prawnie zakazane jest nieokreślanie zakresu zmienności zakresu zamówienia, a 
w przypadku odbioru odpadów komunalnych tenże wyznaczany jest ilością obsługiwanych nieruchomości 
oraz wielkością strumienia odpadów, które będą odbierane, wnosimy o precyzyjne wskazanie stopnia 
zmienności w czasie ilości nieruchomości, które będą obsługiwane przez wykonawcę, bez dokonywania 
waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie. 
Dodatkowo należy wskazać, że w celu zapewnienia stabilności ilości nieruchomości niezamieszkałych 
obsługiwanych przez operatora działającego na rzecz gminy, w 2021 r. wprowadzona została nowelizacja art. 
6c u.c.p.g. m.in. poprzez wprowadzenia art. 6c ust. 3c u.c.p.g., który stanowi, że „Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta jest obowiązany do zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu 
gminy, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zamiarze 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie 
krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
urzędu gminy, na: 

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania 
odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego 
systemu na podstawie tego oświadczenia; 

2)  złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w 
ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 
jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem” 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ww. zmian „(…) Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwoli na 
utworzenie przez gminę stabilnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z 
nieruchomości niezamieszkałych. Należy wskazać, że zastosowania innego rozwiązania, które pozwalałoby na 
dowolne przystępowanie i występowanie właścicieli ww. nieruchomości z gminnego 
systemu gospodarowania odpadami powodowałoby jego destabilizację, wpływając jednocześnie na 
zwiększenie jego kosztów.” (Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1275, s. 5). 
Mając na uwadze powyższe brak precyzyjnego wskazania w dokumentach zamówienia, maksymalnego 
stopnia zmienności ilości obsługiwanych nieruchomości, którego niedotrzymanie 
będzie aktualizowało waloryzację stawek jednostkowych stanowi naruszenie ww. przepisów i koliduje z celami 
ustawowymi. Mając na względzie powyższe kierujemy wniosek o wprowadzenie 
przedmiotowych zapisów we wzorze umowy oraz SOPZ (ze względu na ulokowanie tożsamych postanowień w 
dwóch dokumentach zamówienia) 
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji treści umowy  
 
Pytanie 4 
§1 ust. 3, który przewiduje, że szczegółowy wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy na dzień 
podpisania umowy. Mając na względzie okres dzielący podpisanie umowy oraz rozpoczęcie realizacji 
świadczeń umownych, wnosimy o doprecyzowanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy 
zaktualizowany wykaz, właściwy dla rozpoczęcia realizacji usług odbioru odpadów komunalnych, 
Odp. Szczegółowy wykaz nieruchomości zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy 

z danymi na datę jej zawarcia. Szacunkowa ilość punktów odbioru odpadów została wskazana 
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w SWZ oraz umowie na datę 30.06.2022r. i wokół tej wartości oscyluje zamówienie. Wykaz 
jest na bieżąco aktualizowany. Ostatnia aktualizacja zostanie przekazana Wykonawcy na 
dzień 30.12.2022 r. 

 
Pytanie 5 
§1 ust. 10, zgodnie z którym „Wskazane ilości odpadów komunalnych, stanowią wartość przybliżoną wyliczoną 
według ilości odpadów zebranych w latach poprzednich (z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu ilości 
odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w 
stosunku do wyliczeń z lat poprzednich, w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do 
roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu”. We wskazanym zakresie wykonawca wnosi tożsame uwagi jak 
względem podniesionych powyżej w pkt 2 (dot. sprecyzowania ilości punktów wywozowych), 
Odp. Zamawiający również nie może określić w sposób zamknięty ilości zwiększenia/zmniejszenia 

odpadów komunalnych, ze względu na ciągłe zmiany w zakresie ilości nieruchomości 
objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: powstanie nowych obiektów/ 
rozbudowa obiektów ze zwiększeniem podaży odpadów w związku z sezonowością ruchu 
turystycznego, nowe zamieszkanie, zamknięcie działalności gospodarczej, wyprowadzenie 
się z obiektu, ciągłej zmianie ulega ilość punktów odbioru.  Zmiany te na bieżąco będą 
dostarczane Wykonawcy w taki sposób aby nowe punkty odbioru mogły być obsługiwane, a z 
zamkniętych nie był realizowany odbiór. Jednak na dzień przygotowania SWZ była to ilość 
podana w SWZ i wkoło tej liczby będą oscylować zmiany ilości odpadów do odbioru. 

 
Pytanie 6 
§2 ust. 1 pkt 4, poprzez uzupełnienie postanowienia wzoru umowy o precyzyjne wskazanie treści komunikatu 
- informacji jaka ma zostać zawarta w przypadku zmiany harmonogram odbioru 
odpadów. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie wskazanej kwestii o istotnym znaczeniu 
wykonawczym, 
Odp. W komunikacie należy uwzględnić:  

 przyczynę zmiany harmonogramu,  
 frakcję odpadów której dotyczy zmiana,  
 planowany oraz nowy, zmieniony termin odbioru odpadów. 

 
Pytanie 7 
§2 ust. 1 pkt 5, poprzez wykreślenie sformułowania „wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami” albowiem częstotliwość odbioru odpadów komunalnych powinna wynikać wprost 
z treści dokumentów zamówienia i być precyzyjnie określona przez Zamawiającego, a nie deklaracji właścicieli 
nieruchomości, tym bardziej, iż dokumenty zamówienia nie przewidują przekazana Wykonawcy kopii 
deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy, podstawą 
dysponowania przez wykonawcę wiedzy co do obsługiwanych punktów wywozowych jest wykaz 
nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, który będzie uzupełniany przez zamawiającego, na bieżąco. 
Ponadto należy wskazać, że deklaracja stanowi oświadczenie właściciela nieruchomości kierowane do Urzędu 
i stanowi dokument quasi-podatkowy i nie jest dokumentem mającym na celu przekazanie go wykonawcy w 
celu realizacji zamówienia. 
W konsekwencji istotne wątpliwości prawne budzi dopuszczalność przekazania tych deklaracji wykonawcy, w 
szczególności w kontekście regulacji RODO (celowość wykorzystywania danych osobowych). Ze względu na 
powyższe wniosek wykonawcy o wykreślenie sformułowania „wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami” jest w pełni 
uzasadniony, 
Odp. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu. Zgodnie z przyjętą zasadą Wykonawca będzie 

otrzymywał od Zamawiającego zestawienia dotyczące zmian wynikające ze złożonych 
deklaracji. Zmiany te dotyczą między innymi: powstawanie nowych punktów odbioru 
odpadów na nieruchomości zamieszkałych  i niezamieszkałych, zmiana ilości osób 
zamieszkujących na danej nieruchomości, zamknięcie punktów odbioru odpadów dla 
nieruchomości zamieszkałych  i niezamieszkałych jak i częstotliwość odbioru odpadów z 
nieruchomości niezamieszkałych. 

 
Pytanie 8 
§2 ust. 1 pkt 6 poprzez zdefiniowanie pojęcia „odpadów stwarzających dla mieszkańców zagrożenie sanitarne” 
w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie czy dany odpad stanowi zagrożenie sanitarne i jednoczesne 
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ustanowienie w dokumentach zamówienia reguły współdziałania Zamawiającego przy realizacji zamówienia, 
zgodnie z którą to od decyzji Zamawiającego będzie zależeć zakwalifikowanie danego odpadu do 
stanowiącego zagrożenie sanitarne. Dodatkowo wnioskujemy o precyzyjne wskazanie reguł odbioru 
wskazanej kategorii odpadów, a także wyszczególnienie tej usługi w formularzu ofertowym oraz wzorze 
umowy, w zakresie rozliczeń za realizację zamówienia, albowiem aktualnie usługa taka nie została 
wyróżniona i nie jest możliwe jej wycenienie, 
Odp. Zamawiający dokonał wykreślenia treści §2 ust. 1 pkt 6 w załączniki nr 5 SWZ oraz 

wykreślenia  treści pkt 6 w rozdziale II w załączniku nr 2 do SWZ. 
 
Pytanie 9 
§2 ust. 1 pkt 8 i pkt 9, w kontekście dotychczasowego sposobu realizowania usług odbioru odpadów na terenie 
Gminy. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi przez Urząd Miasta i obowiązującymi 
obecnie, jeżeli właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę mieszając poszczególne asortymenty 
odpadów, odbierający umieszcza na pojemniku/worku naklejkę z informacją o konieczności ponownego 
posegregowania odpadów, a ich odbiór następuje dopiero po ich właściwym przygotowaniu i odbywa się w 
następnym terminie wynikającym z harmonogramu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku braku kodu 
kreskowego na pojemniku/worku tzn. odbierający na pojemniku/worku umieszcza naklejkę z informacją o 
konieczności naklejenia kodu kreskowego, a ich odbiór odbywa się po spełnieniu tego warunku, w następnym 
terminie wynikającym z harmonogramu. 
Mając na względzie powyższe, wykonawca kieruje wniosek o modyfikację treści dokumentacji przetargowej w 
powyższym zakresie. 
Odp. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów. Zgodnie z art. 6ka ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297) w przypadku 
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na 
podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, wszczyna postępowanie w sprawie 
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku 
powyższym informowanie na piśmie Zamawiającego wynika z mocy prawa. 

 
Pytanie 10 
§2 ust. 1 pkt 8 i pkt 9, w zakresie w jakim postanowienia te nakładają na wykonawcę obowiązek 
niemożliwy do zrealizowania. Zgodnie z harmonogramami odbioru odpadów zatwierdzonymi przez Urzędu 
Miasta, odbiór odpadów „zmieszanych” i odpadów segregowanych odbywa się, w odniesieniu do większości 
nieruchomości, w innym terminie dla każdego asortymentu. Skąd odbierający ma czerpać wiedzę na temat 
tego co zadeklarował do odbioru właściciel nieruchomości zwłaszcza, że deklaruje on (zgodnie z 
obowiązującym wzorem „Deklaracji …) tylko ilość i pojemność pojemników\worków bez podania rodzaju 
odpadów. Nagminne są również przypadki kiedy właściciel nieruchomości deklaruje np1 pojemnik na miesiąc. 
Odbiorca odpadów nie ma wiedzy na temat ilości odpadów jaką w danym dniu powinien odebrać z 
poszczególnych posesji. Gromadzeniu wiedzy na ten temat służą odczyty kodów kreskowych dokonywane 
przez 
odbierającego i przekazywane do „gminnym systemie ewidencji odpadów” prowadzonego przez 
Urząd Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ rozdz. II pkt 24 . 
Odczyty te zapisywane są na indywidualnych kartotekach poszczególnych klientów i to Urząd Miasta, na tej 
podstawie – po analizie np. danego miesiąca, może stwierdzić jak realizowany jest obowiązek właściwego 
gromadzenia odpadów przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. 
Mając na względzie powyższe wnosimy o uchylenie postanowień dotyczących obowiązku przekazywania przez 
odbierającego odpady: 
- informacji pisemnej na temat stwierdzonych nieprawidłowości przy każdym odbiorze odpadów, 
- opisu odebranych pojemników/worków w sztukach ze wskazaniem frakcji ponieważ odbierający nie ma 
żadnej wiedzy na ten temat. 
Ponadto, obecnie odbierający odpady przekazuje Urzędowi Miasta dokumentację fotograficzną z 
której wynika: adres nieruchomości, nr karty klienta, rodzaj odpadu, oznaczenie dnia i godziny, natomiast 
sama „treść” zdjęcia wskazuje na powód jego wykonania. 
Pozostawienie ww. wymogu znacząco wpłynie na cenę usługi, ponieważ wymusi on zatrudnienie dodatkowej 
ilości osób obsługujących system i zakup programu komputerowego do gromadzenia 
danych, które i tak gromadzone są i przetwarzane w „gminnym systemie”. 
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Odp. Zamawiający wymagać będzie informacji pisemnej na temat stwierdzonych 
nieprawidłowości przy każdym odbiorze odpadów oraz opisu odebranych 
pojemników/worków w sztukach ze wskazaniem frakcji w przypadku gdy z danej 
nieruchomości będą wynikały nieprawidłowości. Informacje te Wykonawca będzie 
otrzymywał od Zamawiającego w celu sprawdzenia nieprawidłowości. 

 
Pytanie 11 
§2 ust. 1 pkt 10 względem, którego wykonawca wnosi o wykreślenie, a to ze względu na to, że Wykonawca nie 
ma wiedzy i instrumentów pozwalających na ustalenie, że w danym przypadku występuje naruszenie regulacji 
dotyczących prowadzenia segregacji w punkcie odbioru odpadów tj. nieprowadzenie selektywnej segregacji 
odpadów zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Przywołanym 
postanowieniem następuje nałożenie na wykonawcę obowiązku niemożliwego do zrealizowania i 
niezwiązanego z przedmiotem zamówienia, 
Odp. Zamawiający nie dokonuje wykreślenia zapisów. To Wykonawca w trakcie wykonywania 

usługi ma największą wiedzę dotyczącą segregacji na danej nieruchomości. Dodatkowo 
Wykonawca powinien odbierać odpady zgodni z obowiązującym Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Zakopane. W tym akcie prawnym został uregulowany 
system segregacji odpadów. Nadmienić należy, iż  zgodnie z art. 6ka ust. 1 oraz ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot 
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela 
nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym 
mowa powyżej, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Pytanie 12 
§2 ust. 1 pkt 11 zgodnie z którym wykonawca zobowiązany jest do wykonania ”dokumentacji fotograficznej 
pojemników/ worków odpadami komunalnymi firm zewnętrznych, jeśli są usytuowane na nieruchomości 
objętej gminnym systemem gospodarki odpadami”. Wykonawca wskazuje, że wszystkie nieruchomości 
położone na terenie Miasta Zakopane, są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami, ale nie wszystkie 
są w gminnym systemie odbioru odpadów zapewnianym przez Miasto. W konsekwencji przyjęty sposób 
sformułowania obowiązku, skutkuje tym, że Wykonawca obowiązany byłby to fotografowania również 
nieruchomości nieobsługiwanych w ramach realizacji zamówienia – tj. nieruchomości, które są poza gminnym 
systemem odbioru odpadów komunalnych. Działania takie pozostają całkowicie poza zakresem zamówienia i 
rodzą ryzyko naruszenia szeregu regulacji prawnych, w tym dot. ochrony prywatności właścicieli 
nieruchomości. W świetle powyższego wnosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia, 
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji treści umowy. 
 
Pytanie 13 
§2 ust. 1 pkt 13, poprzez uzupełnienie postanowienia o sformułowanie „w wypadku gdy winę ponosi 
wykonawca”. 
Odp. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu. 
 
Pytanie 14 
§2 ust. 1 pkt 17 ppkt 2, poprzez dostosowanie go do obowiązującego od 2019 r. stanu prawnego, tj. zastąpienia 
RIPOK, IK – instalacją komunalną oraz powiązanie obowiązku kierowania do niej wyłącznie 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (wykreślenie obowiązku kierowania do IK odpadów 
zielonych, które mogą być kierowane bezpośrednio jak i pośrednio do instalacji posiadających stosowne 
uprawnienia – tak jak w przypadku innych odpadów zbieranych selektywnie). Wykonawca kieruje wniosek o 
dostosowanie zapisów całej dokumentacji w tym zakresie, w tym m.in. §2 ust. 1 pkt 19, 21 
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji treści §2 ust. 1 pkt 17 ppkt 2, pkt 19, 21 treści umowy 
 
Pytanie 15 
§2 ust. 1 pkt 24, poprzez korektę oczywistej omyłki, którą należy sprostować wykreślając stopień 
napełnienia pojemnika „1,25” i „1,50”. W związku z postanowieniem § 10 ust. 1 pkt 11 „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane” cyt. „Pojemniki przeznaczone do gromadzenia 
odpadów muszą być w dniu odbioru zamknięte, a worki zawiązane – zabezpieczając tym gromadzone odpady 
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w szczególności przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu”, wnosimy o 
sprostowanie oczywistej omyłki i wykreślenie stopnia napełnienia pojemnika 1,25 i 1,50 .W punkcie 24 zdanie 
trzecie prosimy o wprowadzenie sprostowania w następujący sposób: System przy pomocy czytnika kodów 
kreskowych identyfikuje właścicieli, natomiast osoba bezpośrednio odbierająca odpady przypisuje im rodzaj 
odbieranego odpadu - pozostała część zdania bez zmian. 
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji treści §2 ust. 1 pkt 24 umowy. 
 
Pytanie 16 
§2 ust. 1 pkt 29 poprzez usunięcie zwrotu „pod rygorem nie uznania obciążenia fakturą odpadami które zostały 
odebrane i dostarczone do punktu zagospodarowania pojazdem nie ujętym w wykazie” albowiem jest to 
postanowienie nadużywające pozycję dominującą Zamawiającego. Samo niezgłoszenie pojazdu, lub 
zgłoszenie go z opóźnieniem nie stanowi o niezrealizowaniu usługi na rzecz zamawiającego, a okoliczność ta 
może zostać stwierdzona m.in. archiwalnymi danymi GPS i odczytami kodów kreskowych. Nie ma zatem 
podstaw do automatycznego i apriorycznego przyjmowania konsekwencji wyrażone w §2 ust. 1 pkt 24, wobec 
czego wnosimy o wykreślenie przywołanego fragmentu, 
Odp. W ocenie zamawiającego zapis jest zasadny i nie podlega modyfikacji. Każdy z pojazdów 

powinien być zgłoszony do wykonywania usługi – zmiany w zakresie włączenia lub 
wyłączenia do usługi pojazdu/ pojazdów mają charakter incydentalny i zarówno 
zamawiający, jak i wykonawca powinni sprawować należyty nadzór nad wykonywaniem 
usługi przez dodatkowy pojazd. 

 
Pytanie 17 
§3 pkt 5 w zakresie postanowienia „w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji umowy, 
polegających np. na odbiorze nieoznakowanych odpadów lub braku dokumentacji fotograficznej, 
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami takiego odbioru” poprzez wskazanie konkretnych reguł, 
które znajdą zastosowanie w zakresie obciążania Wykonawcy kosztami odbioru nieoznakowanych odpadów, 
w szczególności poprzez wskazanie kategorii kosztów, którymi Wykonawca ma zostać obciążany. 
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji treści umowy 
 
Pytanie 18 
§9 ust 1 pkt 1, poprzez zmniejszenie wysokości kary za każdy dzień zwłoki w odebraniu odpadów do wysokości 
0,02% 
Odp. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu. 
 
Dotyczy postanowień załącznika nr 2 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia): 
 
Pytanie 19 
Rozdział I ust. 3, poprzez wskazanie czy Miasto Zakopane przeprowadziło względem właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych obligatoryjną procedurę wyrażania oświadczenia o wstąpieniu lub wystąpieniu z lokalnego 
systemu odbioru odpadów komunalnych zapewnianego przez Miasto Zakopane w celu zagwarantowania 
maksymalnej pewności w zakresie ilości nieruchomości niezamieszkałych, które będą pozostawać w systemie 
odbioru odpadów komunalnych, 
Odp. Miasto Zakopane przeprowadziło względem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

obligatoryjną procedurę wyrażania oświadczenia o wstąpieniu lub wystąpieniu z lokalnego 
systemu odbioru odpadów komunalnych zapewnianego przez Miasto Zakopane w celu 
zagwarantowania maksymalnej pewności w zakresie ilości nieruchomości niezamieszkałych, 
które będą pozostawać w systemie odbioru odpadów komunalnych. 

 
Pytanie 20 
Rozdział II ust. 6, poprzez objęcie wskazanej usługi, nie tylko przedmiotem zamówienia, ale również 
przedmiotem kalkulacji ofertowej oraz mechanizmem rozliczenia, tj. uzupełnienie formularza ofertowego o 
miejsce na wycenę wskazanej usługi oraz wprowadzenie w zestawieniu cen jednostkowych we wzorze umowy, 
również przedmiotowej usługi, 
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji Rozdziału II ust.  6 załącznika nr 2 do swz poprzez jego 

wykreślenie. 
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Pytanie 21 
Rozdział II ust. 8; Informujemy, że na terenie Miasta obsługiwane są rejony dostępne wyłącznie małym 
pojazdem i wówczas odpady segregowane w workach odbierane są jednocześnie w tym samym dniu. Mając 
powyższe na uwadze, wnosimy o wprowadzenie w miejsce ostatniego zdania w punkcie 8 następującego 
zapisu: „Dokumentacja fotograficzna powinna być sporządzana każdorazowo w przypadku dokonywania 
odbioru powyżej dwóch worków zawierających ten sam rodzaj odpadu w dniu odbioru.” 
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji treści Rozdział II ust. 8 w załączniki nr 2 SWZ. 
 
Pytanie 22 
Rozdział II ust. 50, w zakresie dotyczącym akcji o których mowa w tym postanowieniu. W związku 
z nałożeniem na Wykonawcę obowiązku zorganizowania z Zamawiającym trzech akcji zbiórki odpadów 
komunalnych wielkogabarytowych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy jeżeli do akcji zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych zgłosi się nieruchomość nie znajdująca się w wykazie stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ takie zgłoszenie Wykonawca będzie zobowiązany przyjąć i zrealizować? 
Odp. W przypadku zgłoszenia się nieruchomości nie znajdującej się w wykazie lub uzupełnieniu 

wykazu, należy potwierdzić u zamawiającego ten fakt i w takim przypadku z takiej 
nieruchomości zgłoszenie nie zostanie przyjęte i zrealizowane. 

 
Pytanie 23 
Rozdział II ust. 31 SOPZ poprzez sprostowanie niewłaściwego odwołania do treści pkt 4 ppkt 10 Opisu 
przedmiotu zamówienia, 
Odp. Zamawiający dokonał sprostowania niewłaściwego odwołania do treści pkt 4 ppkt 10 Opisu 

przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 24 
Rozdział II ust. 34 SOPZ poprzez sprostowanie niewłaściwego odwołania do treści pkt 30 Opisu 
przedmiotu zamówienia, 
Odp. Zamawiający dokonał sprostowania niewłaściwego odwołania do treści pkt 30 Opisu 

przedmiotu zamówienia.  
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, w zakresie terminów: 
 
w rozdziale VI ust. 2 SWZ: 
było: Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia  01.01.2023 r. 
jest: Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia  04.01.2023 r. 
 
w rozdziale XVII ust. 1, zdanie pierwsze SWZ: 
było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 01.01.2023 r.  
jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 04.01.2023 r. 
 
w rozdziale XIX ust. 1 SWZ: 
było: Oferta wraz z dokumentami o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1-5 musi być pod rygorem 

nieważności złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl w terminie do  4  
października  2022 r.  do  godz.  11:00. 

jest: Oferta wraz z dokumentami o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1-5 musi być pod 
rygorem nieważności złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl w terminie do  7  
października  2022 r.  do  godz.  11:00. 

 
w rozdziale XIX ust. 6 SWZ: 
było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj.:  7 października 2022 

r. od godz. 11:05, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

jest:  Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj.:  7 października 2022 
r. od godz. 11:05, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 
Zamawiający informuje jednocześnie, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 
137 ust. 4, w dniu 30.09.2022 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie do 
ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 172-487712 z dnia 07.09.2022 r. Powyższe zmiany treści 
SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są obowiązujące. 
 

 
Z poważaniem 

 
Zastępca Burmistrza 
mgr inż. Tomasz Filar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy po modyfikacji. 
 

 


