
 
  

 
Nawojowa, dnia 24.08.2020 r. 

Numer sprawy: IRB.271.16.2020 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 
komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Nawojowa” 
 
 

Działając na podstawie art. 12 a pkt 2 i art. 38 ust 1-2 i ust 4-4a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.) 
w odpowiedzi na zapytanie: 

 
Wykonawcy nr 1: 

1. Wnosimy o zmianę zapisów w rozdziale VI, pkt. 3.1.1, pkt a) i b) SIWZ na wymagania 
aktualnie obowiązujące, tj. wymóg posiadania odpowiedniego wypisu do Bazy Danych 
o Odpadach. 
 

 
Odpowiedź: 
 
Zapis w rozdziale VI, pkt. 3.1.1, lit. a) pozostaje bez zmian. Zmienia się zapis w lit. b) na „Wpis 
do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)” 
 
 

2. W rozdziale X SIWZ Zamawiający pisze: „W formularzu ofertowym należy wskazać 
instalację do przetwarzania odpadów komunalnych do których Wykonawca 
przekazywał będzie odeprane odpady (zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 z późn. zm.) 
 
Pytanie 1: Czy w trakcie realizacji Zamówienia Wykonawca będzie mógł przekazywać 
odpady do innych instalacji niż wskazane w formularzu ofertowym, które również będą 
posiadały decyzję na zagospodarowanie tych odpadów? 
 
Pytanie 2: Czy wykonawca może wskazać w formularzu i przekazać odpady 
podmiotowi który na decyzję na zbieranie tych odpadów, zgodnie z obowiązującym 
prawem?  
 

Odpowiedź:  
 
1. W trakcie realizacji Zamówienia Wykonawca będzie mógł przekazywać odpady do tych 
instalacji, które wskaże w formularzu ofertowym – można wskazać więcej niż jedną instalację. 
2. Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), w przypadku niewielkich 
ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie podmiotu 
zbierającego te odpady. 
 

3. Prosimy o doprecyzowanie czy w kontekście zapisów Rozdziału XII pkt. 6 SIWZ oraz 
paragrafu 3 ust. 5 projektu umowy Wykonawca będzie miał możliwość podwyższenia 



 

wynagrodzenia w przypadku niespodziewanego drastycznego podwyższenia opłaty za 
przyjęcie odpadów na instalację (o kwotę tej podwyżki) w trakcie realizacji umowy. 
Jeżeli nie to zwarzywszy na aktualna sytuację na rynku utylizacji wnosimy o 
uwzględnienie możliwości rozwiązania umowy z tego powodu bez konsekwencji 
finansowych tj. bez naliczania kar. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. W rozdziale XV, pkt. 3.3, SIWZ należy zmienić z odwołania się od paragrafu 7 na 
odwołanie do paragrafu 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy. 

 
Odpowiedź:  
 
Zmienia się zapis w rozdziale XV, pkt. 3.3, SIWZ z odwołania się do paragrafu 7 na odwołanie 
się do paragrafu 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy. 
 

5. W punkcie 1 ppkt. 2 SOPZ Zamawiający pisze: „Przedmiot zamówienia obejmuje 
załadunek, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach 
regionalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania”. 
 
Pytanie: Zarówno ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) jak i rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) wskazują, że to Gmina obowiązana jest 
osiągnąć w poszczególnych latach docelowe poziomy. Prosimy zatem o potwierdzenie, 
że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedotrzymanie poziomów 
recyklingu gdyż nie ma wpływu na ilość i jakość przekazywanych do odbioru przez 
mieszkańców odpadów komunalnych.  

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

6. W punkcie 3 ppkt. 6 SOPZ „Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z liczbą 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość będzie przekazany Wykonawcy w 
toku realizacji umowy (zamówienia)” 

 
Pytanie: W jaki sposób zatem Wykonawca ma dostarczyć worki i pojemniki 
mieszkańcom w ciągu 14 dni od podpisania umowy nie znając wykazu nieruchomości 
do obsługi? 
 

Odpowiedź: 
 
Zmienia się zapis w punkcie 3 ppkt6 SOPZ: 
Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość będzie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 
 

7. W punkcie 5 SOPZ „Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego” 
Zamawiający wskazuje, że worki mają mieć pojemność od 60l do 120l. 
 
Pytanie: Czy Wykonawca ma dowolność dot. wyboru pojemności worka jaki będzie 
przekazany mieszkańcowi czy też Zamawiający wskazuje jakiej pojemności worki dla 



 

jakich posesji maja być przekazane? Ile miesięcznie worków i jakiej pojemności z 
podziałem na poszczególne frakcje przekazywanych jest mieszkańcom? W jaki sposób 
maja być dystrybuowane worki. 

 
Odpowiedź: 
 
Wykonawca ma dowolność dot. wyboru pojemności worka w zakresie od 60l do 120l w 
zależności od frakcji zbieranych odpadów. Na pozostałą część pytania odpowiedź zawarta jest 
w pkt 3 SOPZ. 
 

8. W punkcie 8 ppkt. 1 i 2 SOPZ Zamawiający pisze o obowiązku przekazywania odpadów 
bezpośrednio do instalacji odzysku i unieszkodliwiania. 
 
Pytanie: Czy tymczasowe magazynowanie odpadów zgodnie z posiadaną decyzją na 
zbieranie odpadów oraz ustawą o odpadach spełnia wymogi Zamawiającego co do w/w 
zapisów? Powyższe uzasadnione jest nie tylko działaniem w ramach przepisów oraz 
posiadanych decyzji ale również dynamiczną sytuacją na rynku gospodarki odpadami 
w tym również dotyczącą przestojów instalacji, stanem epidemii panującym w kraju, 
brakiem rejonizacji i możliwością optymalizacji odbioru poprzez transport odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów do instalacji zapewniającej ich odbiór. 
Zebranie odpowiednich partii transportowych odpadów przed przekazaniem na 
instalację, pozwoli na użycie mniejszej ilości samochodów oraz zmniejszeniu godzin 
pracy, co wpłynie z korzyścią na cenę za odbiór odpadów na terenie Państwa Gminy.  

 
Odpowiedź: 
 
Odpady niesegregowane oraz bioodpady mają być przekazane bezpośrednio do instalacji 
komunalnej, natomiast w przypadku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami opisaną w ustawie o odpadach. 
 

9. W punkcie 8 ppkt. 20 SOPZ Zamawiający pisze: „ Wykonawca zobowiązany będzie do 
świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów (…) Za wywóz tych 
odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. 
 
Pytanie: Według jakich cen ma się odbywać rozliczenie z mieszkańcem? 

 
Odpowiedź: 
 
Rozliczenie Wykonawcy z mieszkańcem ma się odbywać według ceny uzgodnionej 
indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości wnioskującym o 
wykonanie dodatkowej usługi wywozu odpadów. 
 

10. Wnosimy o wykreślenie w § 3, ust. 6 wzoru umowy słów: „częstotliwość” i „rodzaju”, 
gdyż takie zapisy powodują zmianę warunków umowy. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

11. Prosimy o informacje czy odbiór odpadów segregowanych w workach odbywa się przy 
użyciu kodów kreskowych, a jeżeli tak to kto zapewnia czytniki kodów oraz ewentualną 
dystrybucje kodów. 

 
Odpowiedź: 
 
Odbiór odpadów segregowanych w workach odbywa się bez użycia kodów kreskowych. 
 



 

12. W arkuszu cenowym Zamawiający wskazuje ilości odpadów segregowanych 
odebranych od mieszkańców w ilość 350 Mg oraz odebranych z PSZOK w ilości 2 Mg, 
celem dokonania właściwej wyceny z uwagi na zróżnicowane koszty zagospodarowania 
odpadów segregowanych, prosimy o podanie szacowanych ilości w rozróżnieniu na 
poszczególne frakcje, tj. papier, tworzywa, szkło, itp. 

 
Odpowiedź: 
 
Podajemy szacowane ilości w rozróżnieniu na poszczególne frakcje, tj. papier, tworzywa, szkło 
Zbierane z terenu Gminy Nawojowa: 
Papier:   68,578 Mg 
Tworzywa sztuczne:  127,470 Mg  
Szkło:    153,953 Mg 
 
Odbierane z PSZOK w Nawojowej: 
Papier:   1,000 Mg 
Tworzywa sztuczne:  0,500 Mg  
Szkło:    0,500 Mg 
 

13. Zważywszy na ostatnie wydarzenia związane z covid-19 prosimy o uwzględnienie w 
projekcie umowy zapisów związanych z nienaliczaniem kar w przypadku wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności (zdarzeń losowych) mających wpływ na realizacje 
usługi. 

 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Wykonawcy nr 2: 
 
 
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem 
zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych 
niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Nawojowa”, wnosimy jak poniżej: 
 

1. Wykonawca wnosi w wprowadzenie minimalnej, gwarantowanej przez Zamawiającego 
ilości odpadów, której nieosiągnięcie będzie skutkowało odpowiedzialnością 
odszkodowawczą Zamawiającego na zasadach ogólnych; 

 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Wykonawca wnosi o usunięcie w całości § 8 ust. 3-12) projektu umowy wskazując, że 
postanowienia tam zawarte dotyczą umowy na roboty budowlane, a przedmiotem 
niniejszego postępowania nie jest udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Co 
więcej postanowienia tam zawarte są sprzeczne z SIWZ, który nie przewiduje 
jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podwykonawstwa, w szczególności nie 
przewiduje obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie realizacji 
części zamówienia podwykonawcy. 

 



 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 5 pkt 5.4. projektu umowy w miejscu, w którym jest mowa 
o robotach budowlanych na usługi. 
 

3. Wykonawca wnosi o zmianę § 9 projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych do 
racjonalnej wartości, tj. co najmniej o 80 %, ponieważ obecne wartości są rażąco 
wygórowane, a także o zmianę określeń „opóźnienie” na „zwłoka” zgodnie z ustawową 
zasadą odpowiedzialności – zasadą winy; 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

4. Wykonawca wnosi o wprowadzenie ograniczenia maksymalnej wartości kar umownych 
do 10% wartości umowy oraz wprowadzenia ograniczenia łącznej odpowiedzialności 
cywilnoprawnej Wykonawcy do 20 % wartości umowy, co jest niezbędne dla 
skalkulowania ryzyka związanego z wykonaniem przedmiotu umowy i prawidłowe 
ustalenie ceny ofertowej. Wykonawca wskazuje, że brak takiego rodzaju ograniczenia 
może w sposób znaczący wpłynąć na wysokość ceny ofertowej. 

 
Odpowiedź:   
 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Wykonawcy nr 3: 
 

1. Wnoszę, aby Zamawiający zmienił SIWZ i dopuścił podział zadań, w tym dopuścił 
oddzielne zadanie na odbiór i zagospodarowanie samych bioodpadów lub dopuścił 
składanie ofert częściowych  na odbiór zagospodarowanie bioodpadów. W takim 
przypadku odbiór bioodpadów odbywałby się zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem przez Zamawiającego oraz z miejsc PSZOK-OW prowadzonych 
przez podmioty wyłoniony w zadaniu na odbiór pozostałych odpadów. 

 
W aktualnie obowiązującej SIWZ Zamawiający ogranicza dostęp do Zamówienia 
potencjalnym Wykonawcom, którzy zainteresowani są jedynie odbiorem i zagospodarowaniem 
bioodpadów. W formule zamówienia przygotowanego przez Zamawiającego Wykonawca, 
który chciałby odbierać bioodpady z terenu Gminy Nawojowa, nie trudni się odbiorem 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałych odpadów selektywnie zbieranych, ma 
ograniczony dostęp do Zamówienia, gdyż gdyby nawet chciał odbierać bioodpady musiałby 
odbierać wszystkie odpady do czego nie posiada uprawnień oraz zaplecza technicznego. 
Ponadto w przygotowanej formule przetargu, dostęp do zamówienia mają Wykonawcy którzy 
i tak zlecą w formie podwykonawstwa część zamówienia w zakresie zagospodarowania 
bioodpadów, co spowoduje wzrost cen za bioodpady o naliczona przez generalnego 
Wykonawcę prowizję. Ponadto taka formuła podziału zadań funkcjonuje w innych miastach 
Polski, gdyż generuje to obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zauważono, że Wykonawcy w innych postępowaniach przetargowych proponują ceny za 
zagospodarowanie bioodpadów o około 40% wyższe od cen za ich przyjęcie w instalacjach, 



 

które takie odpady przyjmują. Powoduje to znaczny wzrost kosztów gospodarowania 
bioodpadami. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz) w następującym zakresie: 

 
- w rozdziale VI pkt. 3.1.1. specyfikacji 

jest: 

3.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to  z odrębnych przepisów:  

3.1.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał: 

a. Wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy 

Nawojowa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Nawojowa 

b. Zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

c. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny.  

 

Powinno być:  

3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to  z odrębnych przepisów:  

3.1.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał: 

a. Wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy 

Nawojowa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Nawojowa 

b. Wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 



 

odpadami (BDO) 

c. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny.  

 
- w rozdziale XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 
04 września 2020 roku, godz. 09:00. 

2. Otwarcie ofert w dniu 04 września 2020r. o godz. 09.15 w siedzibie zamawiającego: 
sala narad pokój nr 1. 

 

powinno być: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 
09 września 2020 roku, godz. 09:00. 

2. Otwarcie ofert w dniu 09 września 2020r. o godz. 09.15 w siedzibie zamawiającego: 
sala narad pokój nr 1. 

 

- w rozdziale XV, pkt. 3.3, SIWZ 
 

Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Wysokość kar 
umownych” (Kwk).  

W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać następujące ilości punktów: 

a. 40 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 2 
500,00 zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 
określonych w § 7 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

b. 30 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 2 
000,00 zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 
określonych w § 7 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

c. 20 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 1 
500,00 zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 
określonych w § 7 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

d. 10 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 1 
000,00 zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 
określonych w § 7 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 



 

e. 0 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 500,00 
zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 
określonych w § 7 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

powinno być: 

Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Wysokość kar 
umownych” (Kwk).  

W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać następujące ilości punktów: 

a. 40 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 2 
500,00 zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 

określonych w § 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

b. 30 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 2 
000,00 zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 

określonych w § 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

c. 20 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 1 
500,00 zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 

określonych w § 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

d. 10 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 1 
000,00 zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 

określonych w § 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

e. 0 punktów  - jeżeli wykonawca zaproponuje karę umowną wysokości 500,00 
zł za wystąpienie przypadków nienależytego wykonania umowy 

określonych w § 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.8 wzoru umowy 

 

- w SOPZ punkt 3 ppkt. 6 Zamawiający dokonuje zmiany : 
 
jest: 
Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość będzie przekazany Wykonawcy w toku realizacji umowy (zamówienia). 
 
Powinno być: 
Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość będzie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 
 
 

- w Projekcie umowy § 8 pkt. 5.5.4.  

Jest: 

w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 
(np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 
będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz 
z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 
obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, 



 

których przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich 
umów przez Zamawiającego; 

 

Powinno być: 

w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 
(np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 
będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz 
z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 
obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są usługi, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez 
Zamawiającego; 

 

Wójt Gminy Nawojowa 
 

/-/ dr inż. Stanisław Kiełbasa 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy  
2. A/a. 

 

Do Wiadomości: 

1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl 


