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Gogolin, dnia 31.10.2019 r. 

WG.I.271.5.2019 

 

Zamawiający: 

Gmina Gogolin 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin      

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin.” 

 

 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela wyjaśnień do 

treści SIWZ i dokonuje zmiany jej treści jak niżej: 

 

 

Pytanie nr 1: 
W punkcie 6.c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), a także w 

§3, ust. 2c) wzoru umowy  Zamawiający zastrzega obowiązek odbierania przez Wykonawcę 

odpadów wystawionych w pojemnikach niezgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Gogolin (np. w workach), pozostawionych obok pojemników, przy 

czym nie dotyczy to mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon wystawionych poza terminami zbiórki tych 

odpadów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Wymagany przez Zamawiającego dodatkowy, nieoszacowany zakres, wygeneruje 

nadgodziny i koszty dodatkowe i tym samym spowoduje zwiększenie kosztów odbioru 

odpadów.  Przy znanej ilości i wielkości pojemników na odpady podlegających odbiorowi, 

przy znanej pojemności samochodu śmieciarki można precyzyjnie zaplanować trasy odbioru 

odpadów, ilości niezbędnych pojazdów, a tym samym koszty obsługi. Przy konieczności 

odbioru nieokreślonych w ilości dodatkowych odpadów może okazać się, że specjalistyczne 

samochody zostaną zapełnione przed zakończeniem zaplanowanej trasy i zaistnieje 

konieczność dodatkowych wyjazdów na dokończenie  zaplanowanego na dany dzień rejonu. 

Wydłuży się też znacząco czas pracy pojazdów – załogi zmuszone będą poza wydajnym 

opróżnianiem mechanicznym pojemników do ręcznego czasochłonnego załadunku odpadów.  

Podkreślamy, iż każdy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom 

odpowiednie warunki bezpiecznej i higienicznej pracy. Przy odbiorze odpadów w workach 

pracownicy odbierający odpady zmuszani są do ciągłego schylania się, a także ręcznego 

wynoszenia i załadunku na samochód. W Polsce obowiązuje system gromadzenia odpadów 

w urządzeniach takich jak konkretnych kolorów, oznakowane ściśle sprecyzowanymi opisami 

pojemniki i worki. Czy Wykonawca zobowiązany będzie w ramach określonych zapisów do 

opróżniania pojemników nie spełniających Polskich Norm PN-EN-840 2012,  w tym również z 

pojemników metalowych, które nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich 

przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych? Ze względów 

konstrukcyjnych jak i wytrzymałość materiałów, przy tych pojemnikach częściej zdarzają się 

sytuacje, gdy ww. pojemniki wpadają do samochodów odbierających odpady komunalne.   
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Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca będzie zobligowany do odbierania odpadów 

również z pojemników nie spełniających Polskich Norm PN-EN-840 2012?  

Jednocześnie prosimy o określenie szacunkowej ilości dodatkowych pojemników/ 

worków przewidzianych  do odbioru. 
 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zgodnie z zapisami SIWZ, do wyposażenia właścicieli nieruchomości w odpowiednie 

pojemniki do zbierania odpadów, zobowiązany będzie Wykonawca. 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca będzie zobligowany do odbierania odpadów również 

z pojemników nie spełniających odpowiednich polskich norm. Ilość wystawionych przez 

właścicieli nieruchomości pojemników (np. worków) niezgodnych z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin szacuje się w ilości do 1 % 

odbieranych łącznie pojemników. 

 

Pytanie nr 2: 
W punkcie 7f) SIWZ Zamawiający wskazuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest: 

 
„przekazywanie selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów do instalacji odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa 
w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U. z 2019 r. poz. 701z późn. 
zm.)oraz zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach(Dz. U. z 2019 r. poz. 701z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż w okresie od 1 stycznia 
2020r. do 31 grudnia 2020r. minimum 80 % odpadów zebranych selektywnie o kodach: 15 
01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 2001 
40,zostanie przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi;” 
 

Dodatkowo jako pozacenowe kryterium oceny ofert Zamawiający określa: Kryterium 

R(Poziom recyklingu) – tj.  oświadczenie Wykonawcy, że zapewni osiągnięcie m.in. poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

- w 2020 roku – nie mniej niż 50 %;  

 
Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579): 
„Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co 
najmniej:  

1) 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024; 
 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o 
których mowa w ust. 1 i 2, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich 
osiągnięcia przez każdą gminę.” 
 
Uwzględniając projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w dnia 9 stycznia 2018r., 
zdaniem wykonawcy sposób rozliczania poziomów recyklingu uległ diametralnej zmianie w 
stosunku do dotychczasowego rozliczania i nie wynika z dotychczas obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych     (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). Niestety do momentu 
opublikowania ostatecznej wersji nowego rozporządzenia określającego sposób obliczania 



 

3 

 

poziomów zagospodarowania odpadów, pozostaje on niewiadomą; zatem Wykonawca nie 
ma podstaw, by móc oszacować, czy zapewni wymagane poziomy zagospodarowania 
odpadów opakowaniowych. 
 

Prosimy zatem o wykreślenie wskazanych zapisów z SIWZ, dotyczące koniecznych do 

osiągnięcia i deklarowanych poziomów zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych. 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym, określającym poziomy recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2020 r., a także sposób 

obliczania tych poziomów, jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167). 

Zamawiający podtrzymuje wskazane w SIWZ wymagania dotyczące osiągnięcie 

odpowiednich poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

 

Pytanie nr 3: 
Zgodnie z §15, ust. 4. Wzoru umowy: 
 
„Wynagrodzenie za świadczenie usług, objętych niniejszą Umową, obliczone będzie na 
podstawie cen jednostkowych jako suma poszczególnych iloczynów cen jednostkowych za 1 
Mg odbieranych i zagospodarowanych odpadów (brutto)oraz odebranej ilości odpadów (w 
danym miesiącu), stwierdzonej przez Zamawiającego i Wykonawcę w stosownym raporcie 
miesięcznym” 
 
Jednocześnie w § 16 tej samej umowy Zamawiający zastrzega: 
 
„Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 
……………………złotychbrutto(słownie:……………….złotych brutto)(jest to łączna cena 
brutto podana w Formularzu oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie zFormularzem 
cenowym).“ 
 
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł na podstawie przedłożonej 

dokumentaji rozliczyć każdą ilośc odebranych odpadów, co stanowić będzie zapewne 

różną kwotę w kolejnych miesiącach? Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy w 

przypadku odebrania ilości odpadów większych niż określono to w SIWZ – 

Wykonawca zobligowany będzie przerwać świadczneie usług, czy też będzie mógł 

rolzliczyć tę dodatkowo odebraną ilość odpadów po cenach jednostkowych 

wynikających w umowy? 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Wzór umowy w sposób wyraźny określa, że na jej podstawie Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające łącznej kwoty określonej w złożonej 

ofercie. Oznacza to, iż Wykonawca nie będzie mógł na podstawie przedłożonej dokumentacji 

rozliczyć każdej ilości odebranych odpadów ale rozliczy ilość odebranych odpadów, których 
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suma iloczynów z cenami jednostkowymi, liczona jako suma składana w poszczególnych 

okresach, nie przekroczy kwoty określonej w złożonej ofercie.  

Jednocześnie ten sam wzór umowy przewiduje możliwość zmiany jej postanowień zgodnie z 

art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.).  

 

 

Pytanie nr 4: 
Kary umowne określone w §21 wzoru umowy są drastycznie zawyżone jeżeli odnieść je do 
nieprawidłowości, za które mogą być naliczone i w stosunku do potencjalnej szkody jaką 
odnieść może Zamawiający w wyniku zaistnienia wskazanych przesłanek naliczenia kary. 
Wskazywać mogą wręcz na chęć nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. 
Dodatkowo we wskazanym paragrafie Zamamwiający nie przewiduje żadnej procedury 
wyjaśniejącej, na podstawie której, przy udowodnionej i zawinionej przez Wykonawcę 
nieprawidłowości ostatecznie mogłaby zostać nałożona kara. Takie zapisy stwarzają 
nieproporcjonalne relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i przeczą zasadom 
równości stron w relacjach gospodarczych. Ryzyko wynikające z możliwości otrzymania kary 
sugeruje wręcz zamiar zniechęcenia potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty w 
niniejszym postępowaniu. 
Dotyczy to przede wszystkim kar: 
 

b) 500,00 zł za każdą brakującą jednostkę wymaganego sprawnego sprzętu lub każdy stwierdzony 
przypadek braku dostarczenia pojemników na zmieszane odpady komunalne – za każdy dzień oraz 
każdy brak sprzętu lub pojemnika; - szczególnie w odniesieniu do pojemnika, którego wartość 
zakupu wynosi średnio 80-150,00 zł, a kara za jednodniowy brak – 500,00 zł. Brak określenia 
obowiązujących terminów dostawiania pojemników na nowo zadeklarowanych pojemników, 
zatem od jakiej daty będzie naliczana kara?  

c) 200,00 zł za brak właściwego stanu technicznego dostarczanych pojemników na zmieszane odpady 
komunalne - za każdy stwierdzony przypadek – brak określenia ocenianych norm stanu 
technicznego pojemnika i powodów jego uszkodzenia – czy uszkodzenie zawinione przez 
właściciela nieruchomości, a nie zgłoszone wcześniej Wykonawcy również może być podstawą 
naliczenia kary? 

f) 2.000,00 zł za brak możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w ciągu dnia zarówno w dni 
robocze, jak i w dni ustawowo wolne od pracy –za każdy dzień – brak określenia ilośc prób podjęcia 
kontaktu – przy takim opisie jeden nieodebrany telefon może stanowić podstawę naliczenia kary; 

 
g) 2.000,00 zł za niepodjęcie przez Wykonawcę działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości 
świadczonych usług na polecenie Zamawiającego w dniach ustawowo wolnych od pracy, w 
przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a zagrażających życiu, zdrowiu i 
bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu –za każdy stwierdzony przypadek – nie określono 
dokładnie zakresu działań oraz czasu w jakim powinny być one podjęte, zatem uwzględniając 
konieczność zatrudniania wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę a zatem również 
wynikającą z formy zatrudnienia konieczność planowania pracy, Wykonawca może nie mieć 
fizycznie możliwości pilnego podjęcia dodatkowych prac w dni wolne od pracy, a kara sięga prawie 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego należnego pracownikowi; 

j) 100,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych opisanych w § 5 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek: 

- braku pojemników do selektywnej zbiórki lub nieterminowe dostarczenie z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy-za każdy stwierdzony brak pojemnika i za każdy dzień (kara będzie naliczana jako 
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iloczyn kwoty 100,00 zł oraz ilości nieruchomości, które nie zostały wyposażone w pojemniki) – druga 
kara za to samo przewinienie co w pkt.b) 

- braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagane worki do 
selektywnej zbiorki odpadów lub nieterminowe ich dostarczenie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy-za każdy stwierdzony brak worków i za każdy dzień (kara będzie naliczana jako iloczyn 
kwoty 100,00 zł oraz ilości nieruchomości, które nie zostały wyposażone w worki) – czy Zamawiający 
zapewni, że w każdej nieruchomości wyznaczony będzie miejsce pozostawiania worków, które 
zapewni, że worki pozostawione po odbiorze odpadów nie zostaną wywiane przez wiatr, zabrane 
przez sąsiada itp. Czy pozostawianie worków będzie wymagało każdorazowego potwierdzenia 
odbioru przez właściciela nieruchomości? 

- braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagany 
braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagany komplet 
kodów kreskowych do oznakowania worków lub nieterminowe ich dostarczenie z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy-za każdy stwierdzony brak kompletu kodów kreskowych i za każdy dzień (kara 
będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł oraz ilości nieruchomości, które nie zostały wyposażone 
w kody kreskowe), 

- braku właściwego stanu technicznego dostarczanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
– druga kara za to samo przewinienie – ppktc), 

 

Kary wymienione w tym podpunkcie są odniesione do pojedynczych (jednorazowo wykonywanych) 
przypadków/ zdarzeń, a mnożone są przez ilość dni od momentu stwierdzenia braku –  w takim 
ujęciu, za brak jednego worka/ pojemnika/ naklejki na odpady, stwierdzonego przy końcu umowy 
Wykonawca może zapłacić karę w wysokości 36 500,00 co jest karą niewymiernie zawyżoną w 
stosunku do powstałej szkody. 

k) 500,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych opisanych w § 6 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek: 

- braku odebrania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego lub nieterminowe ich odebranie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy -za każdy stwierdzony przypadek. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 500,00 zł oraz 
ilości nieruchomości z których nie odebrano ww. odpadów komunalnych lub odebrano 
nieterminowo, za każdy dzień, 

l) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie  
realizacji harmonogramu odbierania odpadów komunalnych: 

-  1.000,00 zł za brak przekazania Zamawiającemu harmonogramu –za każdy dzień zwłoki, 

-  2.000,00 zł za brak uzgodnienia zmian w harmonogramie z Zamawiającym –za każdy stwierdzony 
przypadek, 

- 200,00 zł za opóźnienie w terminie przekazania właścicielom nieruchomości harmonogramu –za 
każdy dzień zwłoki – jak będzie stwierdzane, jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku pisemnego 
potwierdzania dostarczenia harmonogramu? 

 
 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po jego stronie, zapłaci ona Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 
Umowy – prosimy o sprecyzowanie pojęcia nienależytego wykonania umowy, gdyż w 

tym przypadku kara może sięgać setek tysięcy zł, a podstawa jej naliczenia jest 
nieprecyzyjna. 
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Prosimy o sprecyzowanie podstaw naliczania kar i określenie ich wartości na 
poziomie odpowiadającym potencjalnie wyrządzonej szkodzie. 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Z uwagi na to, że Wykonawca w swoim pytaniu nr 4 zamiast jednego pytania, zawarł szereg 

dodatkowych pytań, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na te poszczególne pytania. 

Odpowiedzi Zamawiającego oznaczone są kolorem czerwonym. 

 

 

Kary umowne określone w § 21 wzoru umowy są drastycznie zawyżone jeżeli odnieść je do 

nieprawidłowości, za które mogą być naliczone i w stosunku do potencjalnej szkody jaką 

odnieść może Zamawiający w wyniku zaistnienia wskazanych przesłanek naliczenia kary. 

Wskazywać mogą wręcz na chęć nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. 

Dodatkowo we wskazanym paragrafie Zamamwiający nie przewiduje żadnej procedury 

wyjaśniejącej, na podstawie której, przy udowodnionej i zawinionej przez Wykonawcę 

nieprawidłowości ostatecznie mogłaby zostać nałożona kara. Takie zapisy stwarzają 

nieproporcjonalne relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i przeczą zasadom 

równości stron w relacjach gospodarczych. Ryzyko wynikające z możliwości otrzymania kary 

sugeruje wręcz zamiar zniechęcenia potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty w 

niniejszym postępowaniu. 

Dotyczy to przede wszystkim kar: 

 

b) 500,00 zł za każdą brakującą jednostkę wymaganego sprawnego sprzętu lub każdy 

stwierdzony przypadek braku dostarczenia pojemników na zmieszane odpady komunalne – za 

każdy dzień oraz każdy brak sprzętu lub pojemnika; - szczególnie w odniesieniu do pojemnika, 

którego wartość zakupu wynosi średnio 80-150,00 zł, a kara za jednodniowy brak – 500,00 zł. 

Brak określenia obowiązujących terminów dostawiania pojemników na nowo 

zadeklarowanych pojemników, zatem od jakiej daty będzie naliczana kara? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ, „dostarczenie przez Wykonawcę na 

wezwanie Zamawiającego, w miejsce wskazane przez tego ostatniego, pojemników/worków w 

terminie późniejszym (...) nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia”.  

Zamawiający dokona zmiany zapisów § 21 ust. 1 wzoru umowy na brzmienie jak następuje:  

„b) 100,00 zł za każdą brakującą jednostkę wymaganego sprawnego sprzętu lub każdy 

stwierdzony przypadek braku dostarczenia pojemników na zmieszane odpady komunalne – za 

każdy dzień oraz każdy brak sprzętu lub pojemnika;“ 

 

c) 200,00 zł za brak właściwego stanu technicznego dostarczanych pojemników na zmieszane odpady 
komunalne - za każdy stwierdzony przypadek – brak określenia ocenianych norm stanu 
technicznego pojemnika i powodów jego uszkodzenia – czy uszkodzenie zawinione przez 
właściciela nieruchomości, a nie zgłoszone wcześniej Wykonawcy również może być podstawą 
naliczenia kary? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że brak właściwego stanu technicznego dostarczanych pojemników 

oznacza taki stan tych urządzeń, który uniemożliwia ich użycie do wykonania procesu, 

zgodnie z celem przeznaczenia. Kara dotyczy pojemników dostarczanych przez Wykonawcę. 
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Powody oraz ustalenie winy za uszkodzenie pojemnika jest sprawą odrębną. Od wyjaśnienia 

ich, nie powinno zależeć konieczność dostarczenia właścicielowi nieruchomości pojemnika o 

właściwym stanie technicznym.  

f) 2.000,00 zł za brak możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w ciągu dnia zarówno w dni 
robocze, jak i w dni ustawowo wolne od pracy –za każdy dzień – brak określenia ilośc prób podjęcia 
kontaktu – przy takim opisie jeden nieodebrany telefon może stanowić podstawę naliczenia kary; 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że kara może być naliczona za każdy dzień braku kontaktu, co 

oznacza brak kontaktu przez cały dzień oraz kontynuacja takiego stanu w dniu kolejnym. 

Urządzenia telefoniczne umożliwiają rejestrowanie połączeń nieodebranych. 

g) 2.000,00 zł za niepodjęcie przez Wykonawcę działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości 
świadczonych usług na polecenie Zamawiającego w dniach ustawowo wolnych od pracy, w 
przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a zagrażających życiu, zdrowiu i 
bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu –za każdy stwierdzony przypadek – nie określono 
dokładnie zakresu działań oraz czasu w jakim powinny być one podjęte, zatem uwzględniając 
konieczność zatrudniania wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę a zatem również 
wynikającą z formy zatrudnienia konieczność planowania pracy, Wykonawca może nie mieć 
fizycznie możliwości pilnego podjęcia dodatkowych prac w dni wolne od pracy, a kara sięga prawie 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego należnego pracownikowi; 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres tych działań dotyczy wyłącznie usług określonych 

przedmiotem zamówienia, a termin ich podjęcia dotyczy dni wolnych od pracy. Zamawiający 

nie określa czasu reakcji. 

j) 100,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych opisanych w § 5 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek: 

- braku pojemników do selektywnej zbiórki lub nieterminowe dostarczenie z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy-za każdy stwierdzony brak pojemnika i za każdy dzień (kara będzie naliczana jako 
iloczyn kwoty 100,00 zł oraz ilości nieruchomości, które nie zostały wyposażone w pojemniki) – druga 
kara za to samo przewinienie co w pkt.b) 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt b) kara dotyczy pojemników na zmieszane odpady 

komunalne, a w pkt j) pojemników do selektywnego zbierania odpadów, czyli innych niż 

określone w pkt b). 

- braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagane worki do 
selektywnej zbiorki odpadów lub nieterminowe ich dostarczenie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy-za każdy stwierdzony brak worków i za każdy dzień (kara będzie naliczana jako iloczyn 
kwoty 100,00 zł oraz ilości nieruchomości, które nie zostały wyposażone w worki) – czy Zamawiający 
zapewni, że w każdej nieruchomości wyznaczony będzie miejsce pozostawiania worków, które 
zapewni, że worki pozostawione po odbiorze odpadów nie zostaną wywiane przez wiatr, zabrane 
przez sąsiada itp. Czy pozostawianie worków będzie wymagało każdorazowego potwierdzenia 
odbioru przez właściciela nieruchomości? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami SIWZ, „pojemniki i worki Wykonawca dostarcza właścicielowi 

nieruchomości uzyskując od niego potwierdzenie ich dostarczenia; potwierdzenie powinno 

zawierać datę i podpis właściciela nieruchomości”. 



 

8 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie „zapewni, że w każdej nieruchomości wyznaczony będzie 

miejsce pozostawiania worków” ponieważ zakłada dostarczanie ich do rąk własnych lub, w 

przypadku braku możliwości odebrania przez właściciela na terenie posesji, ich dostępność w 

biurze obsługi klienta.   

 

- braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagany 
braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagany komplet 
kodów kreskowych do oznakowania worków lub nieterminowe ich dostarczenie z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy-za każdy stwierdzony brak kompletu kodów kreskowych i za każdy dzień (kara 
będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł oraz ilości nieruchomości, które nie zostały wyposażone 
w kody kreskowe), 

- braku właściwego stanu technicznego dostarczanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
– druga kara za to samo przewinienie – ppktc), 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt c) kara dotyczy pojemników na zmieszane odpady 

komunalne, a w przedmiotowym ppkt pojemników do selektywnego zbierania odpadów, czyli 

innych niż określone w pkt c). 

Kary wymienione w tym podpunkcie są odniesione do pojedynczych (jednorazowo wykonywanych) 
przypadków/ zdarzeń, a mnożone są przez ilość dni od momentu stwierdzenia braku –  w takim 
ujęciu, za brak jednego worka/ pojemnika/ naklejki na odpady, stwierdzonego przy końcu umowy 
Wykonawca może zapłacić karę w wysokości 36 500,00 co jest karą niewymiernie zawyżoną w 
stosunku do powstałej szkody. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona zmiany zapisów § 21 ust. 1 wzoru umowy na brzmienie jak następuje: 

„j) 20,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych opisanych w § 5 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek: 

 braku pojemników do selektywnej zbiórki lub nieterminowe dostarczenie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - za każdy stwierdzony brak pojemnika i za każdy dzień (kara 

będzie naliczana jako iloczyn kwoty 20,00 zł oraz ilości nieruchomości, które nie zostały 

wyposażone w pojemniki), 

 braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego w wymagane 

worki do selektywnej zbiorki odpadówlub nieterminowe ich dostarczeniez przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - za każdy stwierdzony brak workówi za każdy dzień (kara będzie 

naliczana jako iloczyn kwoty 20,00 zł oraz ilości nieruchomości, które nie zostały wyposażone 

w worki), 

 braku wyposażenia nieruchomości przypisanych do systemuindywidualnego w 

wymaganykomplet kodów kreskowych do oznakowania worków lub nieterminowe ich 

dostarczenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - za każdy stwierdzony brak kompletu 

kodów kreskowychi za każdy dzień (kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 20,00 zł oraz 

ilości nieruchomości, które nie zostały wyposażone w kody kreskowe), 

 braku odebrania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych lub nieterminowe 

odebranie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – za każdy stwierdzony przypadek i za 

każdy dzień (kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 20,00 zł oraz ilości nieruchomości, z 

których nie zostały odebrane odpady komunalne), 
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 braku właściwego stanu technicznego dostarczanych pojemników do selektywnej zbiórki 

odpadów“ 

k) 500,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych opisanych w § 6 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek: 

- braku odebrania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego lub nieterminowe ich odebranie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy -za każdy stwierdzony przypadek. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 500,00 zł oraz 
ilości nieruchomości z których nie odebrano ww. odpadów komunalnych lub odebrano 
nieterminowo, za każdy dzień, 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany zapisów § 21 ust. 1 wzoru umowy na brzmienie jak następuje: 

„k) 500,00 zł za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych opisanych w § 6 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek: 

- braku odebrania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub nieterminowe ich odebranie z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - za każdy stwierdzony przypadek. Kara będzie naliczana jako iloczyn 

kwoty 500,00 zł oraz ilości nieruchomości z których nie odebrano ww. odpadów komunalnych 

lub odebrano nieterminowo,“ 

l) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie  
realizacji harmonogramu odbierania odpadów komunalnych: 

-  1.000,00 zł za brak przekazania Zamawiającemu harmonogramu –za każdy dzień zwłoki, 

-  2.000,00 zł za brak uzgodnienia zmian w harmonogramie z Zamawiającym –za każdy stwierdzony 
przypadek, 

- 200,00 zł za opóźnienie w terminie przekazania właścicielom nieruchomości harmonogramu –za 
każdy dzień zwłoki – jak będzie stwierdzane, jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku pisemnego 
potwierdzania dostarczenia harmonogramu? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że, zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca „powinien prowadzić 

ewidencję sposobu i terminu dostarczenia lub braku możliwości dostarczenia tych materiałów 

poszczególnym właścicielom nieruchomości”. W związku z powyższym potencjalna kara 

zostanie stwierdzona na podstawie prowadzonej przez Zamawiającego ewidencji. 

Zamawiający dokona zmiany zapisów § 21 ust. 1 wzoru umowy na brzmienie jak następuje: 

„l) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji harmonogramu odbierania 

odpadów komunalnych: 

- 1.000,00 zł za brak przekazania Zamawiającemu harmonogramu – za każdy dzień zwłoki, 

- 2.000,00 zł za brak uzgodnienia zmian w harmonogramie z Zamawiającym – za każdy 

stwierdzony przypadek, 

- 200,00 zł za opóźnienie w terminie przekazania właścicielom nieruchomości 

harmonogramu - za każdy stwierdzony przypadek.“ 
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W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po jego stronie, zapłaci ona Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 
Umowy – prosimy o sprecyzowanie pojęcia nienależytego wykonania umowy, gdyż w 

tym przypadku kara może sięgać setek tysięcy zł, a podstawa jej naliczenia jest 
nieprecyzyjna. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien wykonać przyjęte na siebie w umowie 

zobowiązanie w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz wykonać 

zobowiązanie zgodnie z jego treścią, czyli zgodnie z zapisami umowy oraz przepisami prawa, 

które nakładają na niego określone obowiązki względem Zamawiającego. Przypadki, w 

których interes Zamawiającego nie zostanie w pełni zaspokojony należy traktować jako 

nienależyte wykonie zobowiązania.  

 
Prosimy o sprecyzowanie podstaw naliczania kar i określenie ich wartości na 
poziomie odpowiadającym potencjalnie wyrządzonej szkodzie. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedzi jak wyżej. Ponadto Zamawiający dokona zmiany zapisów w § 21 wzoru umowy 

poprzez dodanie ust. 8 w brzmieniu jak następuje:  

„W każdym przypadku stwierdzenia podstaw do nałożenia kary umownej na Wykonawcę, 

Zamawiający na dowód istnienia tych podstaw poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, 

przedstawiając mu jednocześnie dowody potwierdzające podstawy zgłaszanego roszczenia i 

wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze na ustosunkowanie się do 

argumentów Zamawiającego, przemawiających za nałożeniem kary umownej. W przypadku 

uznania wyjaśnień Wykonawcy Zamawiający oświadczy o odstąpieniu od nałożenia kary 

umownej o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku 

nie uznania wyjaśnień lub ich nie otrzymania we wskazanym terminie Zamawiający wystawi 

notę obniżającą, o czym powiadomi Wykonawcę, informując go o wysokości naliczonej kary 

umownej.” 

 

 

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany terminów wskazanych w rozdziale XI 

SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” i ustala nowe: 

Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 18 listopada 2019 roku          

o godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2019 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim       

w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 w sali posiedzeń – parter. 

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania 

ofert, w tym także wymaganego wadium. 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

niezmienione. 

 Podpisał: 

 Z up. Burmistrza 

 Krzysztof Reinert 

 Zastępca Burmistrza 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – po modyfikacji. 


