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 WYKONAWCY 

ZP.271.7.2021.PG 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice”. 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na 

pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytania część I. 

 W załączniku nr 8 – Wzór Umowy: 

1. W § 1 ust. 4 i w § 2 ust. 8 Zamawiający określa przedmiot umowy i zobowiązuje 

Wykonawcę do odbierania selektywnie zbieranych odpadów surowcowych ze wskazanych 

placówek oświatowych. W związku z tym, proszę o podanie rodzajów i kodów tych odpadów, 

oraz o odpowiedź na pytanie: Czy usługa ta dotyczy tylko odbioru i transportu tych rodzajów 

odpadów we wskazane przez Zamawiającego miejsce ? Czy dotyczy też ona 

zagospodarowania odebranych odpadów ? 

2. W § 1 ust. 5 pkt 1 integralną część umowy stanowi lokalizacja pojemników, stanowiąca 

załącznik nr 1 do umowy, czy załącznik ten przygotuje Zamawiający? Czy załącznik ten jest 

wykazem, o którym mowa w § 4 ust. 13 wzoru umowy? 

3. W związku z treścią w § 2 ust. 1 pkt 3, dotyczącą kompleksowego świadczenia usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych wystawionych przy posesjach i 

treścią: „za wyjątkiem odpadów –budowlanych i rozbiórkowych, produktów leczniczych 

farmaceutycznych i weterynaryjnych, chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników oraz 

opakowań po nich a także zużytych baterii i akumulatorów”, dotyczącą odpadów, które z 

mocy prawa nie są odpadami wielkogabarytowymi, proszę o podanie rodzajów i 

ewentualnych kodów odpadów, które z założenia Zamawiający zalicza do odpadów 

wielkogabarytowych? 

4. W związku z § 2 ust. 1 pkt 10, § 4 ust. 10 i ust. 18 w przypadku kradzieży pojemnika lub 

jakiegokolwiek zniszczenia pojemnika, którego nie da się naprawić, Wykonawca 
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zobowiązany do bieżącej kontroli stanu technicznego pojemnika, w terminie 48 h od 

zaistniałej sytuacji, dostarczy na swój koszt inny pojemnik odpowiadający wielkością i 

rodzajem,  a w przypadku zwłoki na podstawie § 9 ust. 1 pkt 4 zapłaci Zamawiającemu karę 

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki ? 

5. Na podstawie § 4 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych 

z wyznaczonych miejsc, jeżeli właściciel nieruchomości zapewnił bezkolizyjny dostęp do 

pojemników lub worków. Czy poprzez bezkolizyjny dostęp należy rozumieć tylko bezkolizyjny 

dojazd pojazdem ? Czy w związku z § 4 ust. 3 pracownicy Wykonawcy zobowiązani są 

wjeżdżać lub wchodzić na prywatne posesje, np. w przypadku kiedy pojemniki lub worki nie 

będą wystawione poza teren prywatny lub kiedy „wyznaczone miejsca” przez 

Zamawiającego oznaczać będą tylko adresy miejsc odbioru ? 

6. Zgodnie z § 4 ust. 9 na pojemnikach/workach do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych Wykonawca musi umieścić dane kontaktowe jednostki wywozowej. Czy 

poprzez „jednostkę wywozową” Wykonawca rozumie „zespół”, który odbiera dany rodzaj 

selektywnie zebranych odpadów? Dodatkowo, Zamawiający wymaga, aby na klapach 

pojemników na odpady BIO ustawionych w zabudowie wielorodzinnej umieścić widoczną 

informację dotyczącą zakazu wyrzucania odpadów w reklamówkach, w związku z tym 

Wykonawca ma rozumieć, że rejony i harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych 

powinny zostać ustalone w taki sposób, aby odpady bio z miejsc ustawienia pojemników 

odbierać oddzielnie, a nie razem z nieruchomościami, w których segregacja odpadów bio 

odbywa się w systemie workowym (taka sytuacja znacznie zwiększy koszty odbioru 

odpadów komunalnych)? 

7. W związku z § 4 ust. 13, czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz w formie pliku 

edytowalnego ? 

8. Czy zawarty w § 4 ust. 20, obowiązek Wykonawcy do optymalizacji częstotliwości odbioru 

pojemników, w celu niedopuszczenia do ich przepełnienia, oznaczać może w praktyce 

zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, niż wynikająca z harmonogramu, o którym 

mowa w § 1 ust. 5 pkt 4, lecz nie rzadziej niż określona w § 4 ust. 23? 

9. Czy w § 4 ust. 24 podana przez zamawiającego podstawa prawna jest prawidłowa? 

10. W związku z § 4 ust. 24 pkt 1 proszę o podanie przykładowych okoliczności i powodów, z 

których Zamawiający mógłby mieć zamiar zmienić harmonogram wywozu odpadów, a 
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przede wszystkim z jakim wyprzedzeniem, tzn. okresem, po którym zmieniony przez 

Zamawiającego harmonogram byłby obowiązujący? 

11. Zgodnie z w § 4 ust. 32 pkt 1 Wykonawca ma przedkładać Zamawiającemu co 

miesięczne raporty, zawierające informacje o ilości, wielkości i miejscach opróżnionych 

pojemników z odpadami zmieszanymi i segregowanymi. Czy raport uwzględniać ma 

informację o ilości, wielkości i miejscach opróżnionych pojemników z odpadami zmieszanymi 

i segregowanymi, czy również informację o ilości, wielkości i miejscach odebranych worków 

z odpadami zmieszanymi i segregowanymi? 

12. Na podstawie § 4 ust. 32 pkt 3 Wykonawca ma „sporządzać i przekazywać   

Zamawiającemu półroczne sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa wraz z kartami przekazania odpadów i faktur poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, dotyczących masy poszczególnych rodzajów odpadów 

przekazanych do miejsc odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów”. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca sporządza roczne sprawozdania z odbioru 

odpadów komunalnych, a w przypadku kiedy odbierał odpady przez okres krótszy niż rok, 

sprawozdania sporządza się za cały ten okres do końca miesiąca luty roku następnego (tj. 

tak jak dla sprawozdań rocznych)? Zamawiający żąda również kart przekazania odpadów za 

cały okres sprawozdawczy, a przecież zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 1 Wykonawca karty 

przekazania odpadów dostarcza Zamawiającemu co miesiąc wraz z fakturą VAT. Czy jest 

potrzeba ponownego dostarczenia Zamawiającemu kilku  tysięcy kart przekazania odpadów 

tj. tych samych, które przekazywane są mu w okresach miesięcznych? 

13. W części XIV ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający w przedmiotowym 

postępowaniu wskazał 23 % stawki podatku VAT. Ponieważ Państwa zamówienie dotyczy 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a nie tylko odbioru i transportu 

odpadów do wskazanej instalacji, to w naszym przekonaniu stawka podatku VAT dla usługi 

objętej przedmiotowym postępowaniem powinna wynosić 8 %. 

Odpowiedzi: 

1. Kody odpadów: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 20 01 01 Papier i tektura. 

Usługa dotyczy odbioru i zagospodarowania odebranych odpadów oraz podstawienia 

dodatkowego pojemnika na zbierane odpady na teren placówek oświatowych.   

2. Załącznik jest wykazem o którym mowa w § 4 ust. 13 wzoru umowy.  
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3. Zamawiający wykreśla punkt z SWZ.  

4. Tak.  

5. Bezkolizyjny dostęp do pojemników dla przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych czyli bezpieczny, bezkolizyjny, 

nieograniczony przeszkodami dostęp z drogi ogólnodostępnej do tych pojemników lub 

worków, w tym również dostęp obejmujący przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady niezbędnej dla każdego rodzaju pojemników i worków ilości kluczy, pilotów, kodów 

dostępu do bram, drzwi lub zamknięć. 

6. Poprzez „jednostkę wywozową” należy rozumieć zakład, wydział, dział, pracownik  

który zajmuję się kontrolą zespołu odbierającego dany rodzaj selektywnie zebranych 

odpadów. Rejony i harmonogram  odbioru odpadów biodegradowalnych ustala Wykonawca.  

7. Tak.  

8. Tak.  

9. Nie. 

10. Np. w związku ze zmianą przepisów prawa mówiących o minimalnej częstotliwości 

odbiorów odpadów. Zmieniony harmonogram obowiązywałby z terminem określonym w 

przepisach prawa.  

11. Rozumie się comiesięczne raporty z ilości z podziałem na frakcje odebranych odpadów 

z  terenu gmin Słubice.  

12. Tak.  

13. Zamawiający wykreśla punkt z SWZ w zakresie stawki VAT.  

Pytania część II. 

W załączniku nr 8 – Wzór Umowy: 

1. W § 5 ust. 4 Zamawiający powołał się na § 1 ust. 2, czy to właściwy paragraf i ustęp 

umowy? 

2. Zgodnie z § 7 ust. 7 Wykonawca szacując wartość usługi, będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, bierze pod uwagę koszty ściśle związane z dostarczeniem pojemników i worków do 

nieruchomości objętych system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Słubice, 

odbiorem odpadów, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów. Wszelkie inne koszty 

poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem działalności nie mogą być 

wliczane w koszty wykonywania usługi. W związku z tym, czy Zamawiający miał na tu na 

myśli tylko koszty bezpośrednie (np. bez wydziałowych i ogólnozakładowych) ? 
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3. W § 9 ust. 1 pkt 1 lit b) projektu umowy zastrzeżono kary umowne płatne przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego za nie osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, które to poziomy 

wynikają z ustawy z dnia    13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

i rozporządzeń wykonawczych do ustawy. W związku z powyższym, proszę o podanie 

sytuacji lub okoliczności związanych z ewentualnym odbiorem odpadów budowlanych i 

rozbiórkowymi, ponieważ postępowanie przetargowe prowadzone przez Zamawiającego i 

projekt umowy nie dotyczą tego rodzaju odpadów ? 

4. W § 9 ust. 1 pkt 9 lit. f) Zamawiający przewidział karę dla Wykonawcy za nie 

przekazywanie Zamawiającemu informacji o nieruchomościach, które powinny zostać objęte 

odbiorem odpadów komunalnych. Na jakiej podstawie,  w jaki sposób i skąd Wykonawca ma 

mieć wiedzę, która nieruchomość powinna zostać objęta gminnym systemem odbioru 

odpadów komunalnych ? Wykonawca nie jest adresatem deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadów komunalnych. Wykonawca nie ma narzędzi, wiedzy i dostępu do 

informacji, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość, która powinna zostać objęta odbiorem 

odpadów komunalnych ? Gdzie i kiedy została oddana do użytkowania nieruchomość, kiedy 

została zasiedlona lub zamieszkała, kiedy i gdzie rozpoczęto działalność i w jakiej 

nieruchomości ? 

5. W § 9 ust. 1 pkt 9 lit. g) Zamawiający przewidział dla Wykonawcy karę „za 

nieuporządkowanie terenu przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, przypadku 

przepełnionych pojemników na odpady, w zabudowie wielolokalowej dla części zamieszkałej 

tj. w sytuacji, w której ze względu                 na przepełnienie pojemników, odpady które się 

nie mieszczą pozostawiane będą (np. w workach) obok pojemnika danej frakcji, należy 

odebrać wszystkie odpady, zarówno te umieszczone w pojemniku, jak i obok pojemnika – w 

wysokości 50 zł za każdy dzień”. 

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź, czy wyrazy/treść: „za nieuporządkowanie 

terenu przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów” należy rozumieć jako oddzielną 

czynność, czy w kontekście całej treści § 9 ust. 1 pkt 9 lit. g) ? Proszę również mieć na 

uwadze, że odpady zebrane selektywnie, odbierane są w innym momencie lub terminie tj. 

każda śmieciarka odbiera inny rodzaj odpadu. W innym terminie odbierane są też odpady 

pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane). Często, w wyniku przepełnienia odpadów 

w zabudowie wielorodzinnej, czego powodem jest brak reakcji i chęci zarządców do 

zamówienia większych lub dodatkowych pojemników (różne powody, w tym brak miejsca w 

pobudowanych przez wspólnoty wiatach śmietnikowych), przy pojemnikach zalegają sterty 

odpadów. W związku z czym (jak rozumiem), Zleceniodawca przewidział karę w tym zapisie 
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projektu umowy. Trudno sobie jednak wyobrazić, żeby pracownicy każdego odrębnego 

zespołu śmieciarki, przerzucali kolejno tę stertę odpadów w celu poszukiwania odbieranego 

przez siebie rodzaju odpadu, po który właśnie przyjechali. Dodatkowo, jeżeli ta cała sterta 

odpadów, nie zostanie zabrana w jednym momencie (co w praktyce nie jest raczej możliwe), 

to kolejni mieszkańcy, będą pozostawiać i dorzucać kolejne worki z różnymi odpadami. Więc, 

będzie dochodzić do sytuacji, że w danej chwili, cały czas przy pojemnikach, będą zalegać 

jakieś worki z różnymi tj. innymi rodzajami odpadów, za co Wykonawca może zapłacić karę. 

Zlikwidowanie tego zjawiska w zabudowie wielorodzinne, w rzeczywistości, wiązałoby się z 

koniecznością odbierania większej ilości rodzajów odpadów praktycznie codziennie, a może 

nawet w jednym dniu wszystkich rodzajów odpadów i w bezpośrednio następującym po 

sobie momencie. Oprócz tego, w workach pozostawionych przy pojemnikach, często 

znajdują się wszelkiego rodzaju odpady budowlane, które nie mogą zostać zabrane przez 

śmieciarki, odbierające odpady komunalne, które są przedmiotem umowy z Gminą Słubice. 

Nie mogą być odebrane, albowiem Wykonawca, może zostać ukarany przez instalację 

przetwarzania karą pieniężną za zmieszanie zadeklarowanych rodzajów odpadów 

komunalnych z odpadami budowlanymi. Zdaniem Wykonawcy najprostszym i najtańszym 

sposobem na likwidację opisanego powyżej zjawiska, jest egzekwowanie przez Gminę 

obowiązującego w tym zakresie prawa, a mianowicie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym, Właściciele nieruchomości (użytkownicy 

wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie  lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku poprzez utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

miejsc gromadzenia odpadów.  

6. Na podstawie § 9 ust. 6 i ust. 7 projektu umowy Zamawiający, poprzez zapis/wyraz 

„Strony” przewidział „obciążenie” karą lub „zobowiązanie” do zapłaty kar przez obie Strony 

Umowy, natomiast w żadnym zapisie umowy nie przewidziano jednak przypadku możliwości 

zapłaty jakiejkolwiek kary przez Zamawiającego. Podobnie dotyczy to treści § 9 ust. 10, a 

mianowicie „Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy oraz 

jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w 

niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy z 

dnia jej zawarcia”. W związku z powyższym proszę o wskazanie tytułów przewidzianych w 

umowie, na podstawie których, Wykonawca może żądać jakichkolwiek kar  od 

Zamawiającego. 

Odpowiedzi: 

1. Właściwy paragraf 1 ust. 5.  
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2. Wszystkie koszty.  

3. Chodzi o sytuację jeśli wykonawcą prac remontowych lub budowlanych jest właściciel 

nieruchomości. Wówczas wszelkie wygenerowane w toku prac odpady traktowane są jako 

komunalne. A zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, odpady budowlane i 

rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powinny być przyjęte do utylizacji bez 

dodatkowych kosztów, w ramach opłaty za gospodarowanie śmieciami. 

4. Wykonawca w dniu podpisu otrzyma listę z wykazem nieruchomości, i na podstawie tej 

listy weryfikuje które nieruchomości nie są objęte systemem.   

5. Zamawiający nie dopuszcza żeby podczas opróżniania pojemnika z daną  frakcją nie 

zostaną odebrane odpady danej frakcji pozostawione przy pojemnikach.  

6. - Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

Pytania część III. 

W załączniku nr 8 – Wzór Umowy: 

1. W związku z § 4 ust. 7 lit. d), czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie pojemników i 

worków w kolorze brązowym napisem „ODPADY ZIELONE BIOODPADY” zamiast napisu 

„BIO”? 

2. Czy w związku z § 4 ust. 9 , a mianowicie obowiązku umieszczenia przez Wykonawcę na 

klapach pojemników na odpadu BIO w zabudowie wielorodzinnej informacji dotyczącej 

zakazu umieszczania odpadów BIO w reklamówkach, należy rozumieć, że Zamawiający nie 

zezwala na odbiór przez jeden pojazd Wykonawcę tych odpadów jednocześnie z zabudowy 

wielorodzinnej i jednorodzinnej lub niezamieszkałej, w których funkcjonuje system workowy?  

3. Czy poprzez treść § 4 ust. 15, zobowiązującego Wykonawcę do przedstawienia 

Zamawiającemu wykazu ilości, rodzaju i wielkości dostarczonych pojemników do wszystkich 

nieruchomości na terenie Gminy Słubice, Zamawiającemu chodzi o wszystkie 

nieruchomości, które zostaną przekazane Wykonawcy w dokumentach, o których mowa w § 

1 ust. 5 pkt 1 oraz § 4 ust. 13, czy też również te nieruchomości, które z jakiś powodów nie 

zostaną umieszczone przez Zamawiającego w tych dokumentach, i których wykonawca z 

jakiegoś powodu nie zweryfikuje na podstawie§ 4 ust. 13 ?  

4. Czy określone w § 4 ust. 17, ust. 18 i ust. 19 terminy 48 h, liczone będą przez 

Zamawiającego tylko w dni robocze, czy również w dni wolne od pracy ? 

5. W jakim terminie Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzór graficzny, o którym mowa w § 

4 ust. 22 ? 
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6. W związku z terminami określonymi w § 4 ust. 25 tj.: „niezwłocznie” i „48 h”, czy 

Zamawiający dopuszcza przekazanie mu przez Wykonawcę protokołów stwierdzenia 

naruszeń zasad w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 

nieruchomościach jednorodzinnych i niezamieszkałych z częstotliwością miesięczną, a nie 

niezwłocznie lub w ciągu 48 h ? 

7. Czy kontrole planowane, o których mowa w § 4 ust. 26, planowane będą przez 

Zamawiającego ? Z umowy bowiem wynika, że swoje kontrole Wykonawca będzie de facto 

musiał prowadzić codziennie i na bieżąco w toku, codziennego, każdorazowego odbioru 

odpadów komunalnych. 

8. Czy zgodnie z wymogami co miesięcznego raportowania przez Wykonawcę, określonymi 

w § 4 ust. 32 pkt 1, tj. koniecznością przedkładania raportów „zawierających informacje o 

ilości, wielkości i miejscu opróżnionych pojemników z odpadami zmieszanymi i 

segregowanymi”, Zamawiający odstąpi od konieczności podawania w tym raporcie informacji 

o z podziałem na miejsce opróżnienia pojemników, albowiem codziennie jest od kilkuset do 

kilku tysięcy miejsc (dotyczy to również § 4 ust. 37 lit. a) ? 

9. Czy Zamawiający odstąpi od wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 37 lit. a) ? Zgodnie z tym 

zapisem, Wykonawca musiałby odbierać odpady komunalne odrębnie z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych ?  

10. Czy w związku z § 4 ust. 37 lit. f) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od 

pisemnego potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych właściciela nieruchomości w 

przypadku niewywiązania się przez niego z obowiązku w zakresie zbierania i oddawania 

odpadów w sposób selektywny ? W praktyce z wielu powodów będzie to bardzo kosztowne 

lub nie możliwe, z wielu powodów, a mianowicie: jego nieobecności, wynajmowania danej 

nieruchomości przez właściciela i innego miejsca jego zamieszkania, innej niż miejsce 

prowadzenia działalności siedziby firmy, braku zgody właściciela na podpis pod tym 

dokumentem, itd.? 

11. W § 5 ust. 1 pkt 2 Zamawiający żąda od Wykonawcy, aktualnego zezwolenia na 

transport odpadów. O jakie konkretnie zezwolenie chodzi Zamawiającemu ? Czy wystarczy 

tylko wpis do BDO ?. 

Odpowiedzi: 

1. Tak. 

2. Zezwala.  

3. Wszystkie nieruchomości, które Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz te 

nieruchomości, które z jakiś powodów nie zostaną przekazane przez Zamawiającego.  
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4. W dni robocze.  

5. 3 dni od dnia podpisania umowy.  

6. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.   

7. Wykonawca kontroluje na bieżąco, codziennie, każdorazowo podczas odbioru 

odpadów, natomiast Zamawiający będzie prowadzić kontrole zaplanowane razem z 

Wykonawca, jak i niezaplanowane bez Wykonawcy.  

8. Miejsce opróżnianie pojemników należy rozumieć przez miejscowość.  

9. Zamawiający wykreśla punkt z SWZ.  

10. Zamawiający ma na myśli nieruchomości niezamieszkałe.  

11. Tak, wystarczy wpis do BDO. 

Pytania część IV. 

1. Czy Zamawiający uzna warunek dostarczenia harmonogramu właścicielowi nieruchomości 

w przypadku, kiedy Wykonawca wyśle właścicielowi harmonogram listem poleconym (bez 

opcji potwierdzenia odbioru) ? 

2. Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości 

objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych zawierający ich adresy 

zamieszkania lub siedziby, w sposób umożliwiający przypisanie ich do swoich 

nieruchomości, które objęte są gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

? Jeżeli odpowiedź brzmi „tak” to w jakim terminie od dnia podpisania umowy Zamawiający 

przekaże ten wykaz Wykonawcy ?  

3. Czy poprzez użycie w treści umowy określenia „Właściciel nieruchomości” Zamawiający 

ma na myśli tylko właścicieli, czy również podmioty i osoby, posiadające inne tytuły do 

użytkowania lub reprezentowania nieruchomości, niż prawo własności ? Jeżeli odpowiedź, 

brzmi „tak”, to czy Zamawiający uzna warunek dostarczenia harmonogramu wywozu, w 

przypadku dostarczenia go np. przedstawicielowi firmy, która ma siedzibę w innym mieście 

lub Zarządcy nieruchomości, a w przypadku jego braku np. Zarządowi Wspólnoty 

Mieszkaniowej ? Czy Zamawiający otrzyma w takim przypadku wykaz z adresy Wspólnot i 

danymi kontaktowymi, w przypadku, kiedy nie mają one Zarządcy lub np. Administratora ? 

Odpowiedzi: 

1. Tak; 

2. Tak, z dniem podpisania umowy; 
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3. Tak, uzna w przypadku dostarczenia go np. przedstawicielowi firmy. Tak, Wykonawca 

otrzyma wykaz wspólnot mieszkaniowych. 

Z upoważnienia Burmistrza 

Paweł Grudzień 
Główny specjalista ds.  
zamówień publicznych 
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