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PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE
TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
I.

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami dotyczącymi postępowania, na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Popielów” zgodnie z art. 135 ust. 2
ustawy z dnia 11 września 2020r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24
z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi
na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1. Treść pytań jest następująca:
Pytanie 1
W załączniku nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – Szczegółowym opisie warunków
zamówienia (SOPZ), zamawiający określa warunki wykonania zamówienia w tym m.in.:
a1) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i wywozu tak zwanych „dostawek” tj. wszystkich
frakcji odpadów komunalnych (z wyłączeniem bioodpadów) zgromadzonych w szczelnych i trwałych
workach z tworzywa sztucznego pozostawionych obok pojemników na odpady.
Wskazany zapis nie jest precyzyjny i może sugerować, że niezależnie jaki rodzaj odpadów
wykonawca zbiera w danym dniu, to zobowiązany jest odebrać również worki z wszelkimi odpadami
segregowanymi poza bio, a to z kolei naraża wykonawcę na poniesienie kary za mieszanie odpadów.
Prosimy o potwierdzenie, że wskazane dostawki będą zawsze dotyczyły rodzaju odpadów, których
odbiór będzie właśnie realizowany zgodnie z harmonogramem, tj. przy zbiórce odpadów
zmieszanych wykonawca będzie zobowiązany do odbioru worków z odpadami zmieszanymi, przy
zbiórce odpadów z tworzyw sztucznych wykonawca będzie zobowiązany do odbioru worków
z odpadami tworzyw sztucznych itd.
Pytanie 2
W SOPZ, zamawiający określa warunki wykonania zamówienia w tym m.in.:
a2) Wykonawca zobowiązany jest w okresie jesiennym od września do listopada do odebrania
i wywozu liści zgromadzonych w workach pozostawionych obok pojemnika na odpady zmieszane.
Odpady liści to odpady o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zatem uwzględniając
zakaz mieszania odpadów ciążący na wykonawcy, stanowczo odpady te nie powinny być zbierane
razem z odpadami zmieszanymi, tylko łącznie z odpadami ulegającymi biodegradacji.
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Dodatkowo uwzględniając główny sposób zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji
przez kompostowanie, należałoby zapewnić czystość i jednorodność odbieranych odpadów
biodegradowalnych , tj. nie powinny być one umieszczane w pojeździe odbierającym łącznie
z workami. Prosimy zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów OPZ w sposób umożliwiający
wykonawcy, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z warunkami gospodarowania odpadami
wykonanie usługi tj. określenie, iż:
Wykonawca zobowiązany jest w okresie jesiennym od września do listopada do odebrania
i wywozu liści zgromadzonych w workach pozostawionych obok pojemnika na odpady ulegające
biodegradacji.
Wykonawca w przypadku odbierania odpadów liści w workach zobowiązany jest do umieszczenia
w śmieciarce tylko zawartości, a opróżniony worek pozostawić na posesji.
Takie rozwiązanie odbioru liści stosowane jest już w wielu gminach województwa opolskiego.
Pytanie 3
W pkt V.3b) SOPZ, dot. Zadania 2, zamawiający określa warunki wykonania zamówienia w tym m.in.:
„Zamawiający zastrzega, że po otrzymaniu zgłoszenia odbiór nastąpi kolejnego dnia roboczego.
Pojemniki/kontenery odebrane do godziny 12:00 powinny być oddane w tym samym dniu,
pojemniki/kontenery odebrane po godzinie 12:00 powinny być oddane najpóźniej w dniu
następnym.„
Powyższy warunek nie precyzuje do której godziny mogą być dokonywane zgłoszenia.
Dla umożliwienia wykonawcy rzetelnego zobowiązania spełnienia określonego wyżej warunku, przy
jednoczesnym uwzględnieniu konieczności planowania pracy przedsiębiorcy, wnosimy o podanie dla
zgłoszeń do której godziny obowiązuje realizacja usług w kolejnym dniu roboczym. Uwzględniając
doświadczenie wykonawcy w realizacji analogicznych usług sugerujemy, iż zgłoszenia powinny być
dokonane najpóźniej do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego oczekiwany termin realizacji
usługi. Prosimy o rozważenie wprowadzenie opisanego zapisu.
Pytanie 4
W pkt V3g) SOPZ, dot. Zadania 2, zamawiający określa warunki wykonania zamówienia w tym m.in.:
Wykonawca we własnym zakresie zapewni załadunek odpadów na pojazd do transportu, pracownicy
PSZOK nie zapewniają pomocy przy załadunku odpadów na pojazd
Prosimy o potwierdzenie, iż powyższy warunek dotyczy załadunku odpadów zgromadzonych
w pojemnikach lub kontenerach i wykonawca nie będzie tym samym zobowiązany do załadunku
odpadów zgromadzonych luzem na ziemi obok kontenerów.
Pytanie 5
W pkt VI.1b) SOPZ, zamawiający określa warunki wykonania zamówienia w tym m.in.:
Wykonawca zobowiązany jest do:
Zapobiegania zanieczyszczeniu drogi przejazdu pojazdu podczas załadunku i transportu odpadów,
w szczególności zobowiązany jest przeciwdziałać zalewaniu terenu odciekami powstałymi przy
odbiorze bioodpadów oraz usuwać na wezwanie Zamawiającego zanieczyszczenia dróg powstałe
wskutek wylania się odcieków,
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Zgodnie z określonym dalej wymogiem wykonawca będzie wykonywał usługę pojazdami, których
konstrukcja będzie zabezpieczała przed wysypywaniem, rozwiewaniem, rozlewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów. Podkreślić w tym miejscu należy, iż żaden pojazd specjalistyczny typu
śmieciarka nie jest przystosowany do przewozu odpadów płynnych, dlatego określony wyżej
wymóg w zakresie warunków sanitarnych i konieczności sprzątania drogi nie powinien dotyczyć
przypadków zgromadzenia w pojemnikach na odpady ulegające biodegradacji odpadów płynnych
np. kompoty, zupy itp., a takie przypadki nie są rzadkie. Prosimy w rozszerzenie wskazanego
zapisu.
Pytanie 6
W pkt VII. 1 SOPZ, zamawiający określa dokumentację papierową, jaką zobowiązany jest przedłożyć
wykonawca po każdym miesiącu realizacji usług. Wymieniona lista dokumentów wydaje się być
zupełnym zaprzeczeniem idei pełnej elektronizacji szczegółowej ewidencji odpadów wynikającej
z ustawy o odpadach prowadzonej w ogólnokrajowym systemie BDO. Niektóre ze wskazanych
dokumentów są powieleniem danych wprowadzonych do tego systemu i powodują, zdaniem
wykonawcy, zbędne podwyższenie kosztów realizacji usługi w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Wnosimy o rozważenie wykreślenia obowiązku przedkładania dokumentów
co najmniej tj.:
d) raport wagowy sporządzony na podstawie kwitów wagowych, zawierający podsumowanie
wszystkich wag odpadów danego rodzaju oraz nr rejestracyjny pojazdu, nr kwitu wagowego, masę
odpadów,
i) ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych wraz ze wskazaniem nieruchomości z których
nastąpił ich odbiór (jeżeli dotyczy).
j) raport miesięczny powinien zawierać spis zawartych w nim dokumentów.
A także:
h) adresy nieruchomości jednorodzinnych, z których zabrano pojemniki na bioodpady oraz ich
ilość, pojemność w związku ze złożonym oświadczeniem o kompostowaniu przez właściciela
nieruchomości – wykaz nieruchomości, które objęte są odbiorem odpadów biodegradowalnych
powinien dostarczyć zamawiający; powyższy zapis sugeruje, iż wykonawca ma jeździć po całej gminie
i rejestrować ewentualnie odebrane pojemniki – takie działanie jest zupełnie nieekonomiczne.
Pytanie 7
W rozdziale VIII, §2 wzoru umowy dla Zadania 1, zamawiający przewiduje 17 szczegółowych,
przesłanek do naliczenia kary wykonawcy.
W dalszej części tego paragrafu Zamawiający zastrzega m.in.:
2. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego
wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i/lub wniesionego
zabezpieczenia.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę
na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.
Strona 3 z 6

Pomijając powielające się i wzajemnie wykluczające się zapisy o zapłacie kary w terminie 10 dni,
a jednocześnie przez potrącenie z wierzytelności , wskazane zapisy podkreślają niezwłoczność
poniesienia kary ze strony wykonawcy bez przeprowadzenia żadnego postępowania wyjaśniającego
i wyznaczenia w pierwszej kolejności terminu usunięcia skutków ewentualnego uchybienia,
a dopiero w przypadku jego braku naliczenia kary. Takie zapisy stanowią o braku równości stron
umowy. Niezależnie na jakiej podstawie Zamawiający naliczy karę – wykonawca zobowiązany jest
do jej niezwłocznego poniesienia bez możliwości wyjaśnień i przeciwdziałania ewentualnej szkodzie
zamawiającego.
Wnosimy o modyfikację paragrafu umowy dotyczącego kar przez wprowadzenie procedury
wyjaśniającej i naprawczej, a dopiero w przypadku braku działań ze strony wykonawcy,
uprawniającej zamawiającego do naliczania i potrącania kar.
Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej
kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, zostało zamieszczone na
stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html.
Stanowisko Zamawiającego:
Odpowiedź 1.
Po przeanalizowaniu zapisów dotyczących wywozu tzw. „dostawek” w rozdziale IV pkt 1 lit.
a1 Załącznika nr 1 do SWZ tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia informuję,
iż dotyczą one rodzaju odpadów, których odbiór będzie realizowany zgodnie
z harmonogramem, tj. przy zbiórce odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wykonawca
będzie zobowiązany do odbioru worków z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi), przy
zbiórce odpadów z tworzyw sztucznych i metali wykonawca będzie zobowiązany do odbioru
worków z odpadami tworzyw sztucznych i metali i analogicznie do zbiórki pozostałych
odpadów (z wyłączeniem bioodpadów).
Odpowiedź 2.
Po przeanalizowaniu rozdziału IV pkt 1 lit. a2 Załącznika nr 1 do SWZ tj. Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, dotyczącego zadania 1 wprowadzamy modyfikację zapisu:
„Wykonawca zobowiązany jest w okresie jesiennym od września do listopada do odebrania i
wywozu liści zgromadzonych w workach pozostawionych obok pojemnika na bioodpady.
Wykonawca w przypadku odbierania odpadów liści w workach zobowiązany jest do
umieszczenia w śmieciarce tylko zawartości, a opróżniony worek pozostawić na posesji”.
Odpowiedź 3.
Po przeanalizowaniu rozdziału V pkt 3 lit. b Załącznika nr 1 do SWZ tj. Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, wprowadzamy modyfikację zapisu:
„Zamawiający zastrzega, że odbiór nastąpi do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia”.
Odpowiedź 4.
Wymóg opisany w rozdziale V pkt 3 lit. g Załącznika nr 1 do SWZ tj. Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia - zadanie 2, dotyczy załadunku odpadów zgromadzonych
w pojemnikach lub kontenerach. Wykonawca nie będzie zobowiązany do załadunku odpadów
zgromadzonych luzem na ziemi obok kontenerów.
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Odpowiedź 5.
Po przeanalizowaniu zapisów rozdziału VI pkt 1 lit. b Załącznika nr 1 do SWZ
tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wprowadzamy następującą modyfikację:
„Zapobiegania zanieczyszczeniu drogi przejazdu podczas załadunku i transportu odpadów,
w szczególności zobowiązany jest przeciwdziałać zalewaniu terenu odciekami powstałymi
przy odbiorze bioodpadów oraz usuwać na wezwanie Zamawiającego zanieczyszczenia dróg
powstałe wskutek wylania się odcieków (zanieczyszczeń z pojemnika brązowego) poza
przypadkami, gdzie w pojemniku brązowym są odpady półpłynne i płynne.
Odpowiedź 6.
Po przeanalizowaniu zapisów rozdziału VII.1 Załącznika nr 1 do SWZ tj. Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, wprowadzamy następujące zmiany:
Na kwicie wagowym musi znaleźć się nr rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady
komunalne.
Zostają wykreślone z rozdziału VII. 1 pkt 1 lit.: d, h, i oraz j.
Odpowiedź 7.
Zapisy dotyczące kar umownych nie powielają się i wzajemnie się nie wykluczają.
Zamawiający może skorzystać z jednej z dopuszczalnych form, określających egzekwowanie
kar umownych.
Określony w rozdziale VIII, §2 projektu umowy (załącznik nr 2A do SWZ) rodzaj, jak i wysokość
tych kar umownych został ustalony z poszanowaniem zasady równości stron w stosunku
cywilnoprawnym. Nadto należy wskazać, że Zamawiający jako podmiot wydatkujący środki
publiczne jest wręcz zobowiązany do należytego zabezpieczenia realizacji zamówienia
publicznego.
II.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie
art. 137 ust. 1 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy
(aktualny) termin składnia ofert to 04.11.2021r. godz. 11.00, otwarcie 04.11.2021r. godz. 12.00.

III.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W związku ze zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 137 ust. 1 Zamawiający
modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie:
1. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane:
„Termin składania ofert: 28.10.2021 r. do godz. 11:00”
Powinno być:
„Termin składania ofert: 04.11.2021 r. do godz. 11:00”
2. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane:
„Termin otwarcia ofert: 28.10.2021 r. godz. 12:00”
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Powinno być:
„Termin otwarcia ofert: 04.11.2021 r. godz. 12:00”
3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.01.2021 r.”
Powinno być:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.02.2022”
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowane ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.10.2021 r. o godz. 8:35.

Z up. WÓJTA
/-/ Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta
……...........................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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