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Gogolin, dnia 27.10.2020 r. 

WG.I.271.4.2020 

 

Zamawiający: 

Gmina Gogolin 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin      

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ 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 z późn. zm.), udziela 

wyjaśnień do treści SIWZ i dokonuje zmiany jej treści jak niżej: 

 

Pytanie nr 1: 
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 2020r. poz. 797 z późn. zm.) 
oraz zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                 
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż w okresie od 1 stycznia 
2021r. do 31 grudnia 2021r. 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, 20 01 40, zostanie przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi;” 
 
Uwzględniając dostępne na terenie województwa opolskiego instalacje, zapewniające 
najlepszą dostępną technologię przygotowania do przekazania do recyklingu, w których 
przetworzyć można odebrane selektywnie odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04,    
15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39, oraz skład selektywnie gromadzonych odpadów 
tworzyw sztucznych i papieru, pochodzących ze źródła komunalnego, najwyżej osiągana 
wydajność tych instalacji, tj. poziom wybrania odpadów możliwych do przekazania do 
recyklingu nie przekracza 40%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż wciąż jeszcze w 
odpadach selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i papieru zawarta jest bardzo 
znacząca ilość zanieczyszczeń oraz odpadów, które pomimo charakteru opakowaniowego 
nie są przedmiotem zainteresowania zakładów recyklingowych.  
W przypadku odpadów o kodach 15 01 07, 20 01 02 – odpadów opakowaniowych szkła – ze 
względu na dużą podaż tych odpadów na rynku, dotychczasowa możliwość zakwalifikowania 
80 – 90 % odebranych odpadów szkła do procesu recyklingu jest obecnie również 
nieosiągalna. Instalacje zajmujące się przetwarzaniem szkła wprowadziły szereg obostrzeń 
powodujących, iż udział odpadów opakowaniowych szkła, pochodzenia komunalnego, 
zdyskwalifikowanych jako czysty materiał możliwy do zagospodarowania w formie recyklingu 
materiałowego będzie znacznie większy od dotychczasowego. 
 
Tym samym zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecnie na rynku zagospodarowania 
odpadów, przy obecnej jakości odbieranych odpadów opakowaniowych pochodzenia 
komunalnego, brak jest instalacji, które zapewniłyby spełnienie cytowanego wyżej wymogu 
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SIWZ – przekazania 80% odebranych odpadów opakowaniowych do  przygotowania do 
ponownego użycia lub poddania recyklingowi. 
 
Uwzględniając wynikający z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie oraz aktualnego rozporządzenia w sprawie obliczania poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku, poziom 50%, wskazany jako 
konieczny do spełnienia w dalszej części SIWZ, wnosimy o wykreślenie zapisów SIWZ, 
dotyczących przekazania 80% odebranych odpadów opakowaniowych do  
przygotowania do ponownego użycia lub poddania recyklingowi. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów ust. 7 pkt f) SIWZ. Określony w SIWZ obowiązek 

przygotowania do ponownego użycia lub poddania recyklingowi minimum 80 % (wagowo) 

zebranych selektywnie odpadów 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, 20 01 40, jest realny do osiągnięcia. 
 

Pytanie nr 2: 
W punkcie 11 h) SIWZ Zamamwiający wskazuje obowiązek: 

 
każdorazowo, bezpośrednio przed rozpoczęciem odbioru odpadów oraz po załadunku, 
zważenia ciężaru samochodu, na posiadającej legalizację wadze zlokalizowanej na terenie 
gminy Gogolin lub na terenie bazy magazynowo-transportowej, którą dysponuje 
Wykonawca, znajdującej się w odległości maksymalnej 60 km od granicy gminy Gogolin; 
ważenie musi zostać udokumentowane stosownym kwitem wagowym, podpisanym przez 
osobę dokonującą pomiaru; kwity wagowe będą podstawą do dokonania odbioru wykonania 
usługi; koszty ważenia należy uwzględnić w składanej ofercie; 

 

Uwzględniając wynikający z przepisów obowiązek ewidencji   odpadów w systemie 

Bazy danych o odpadach (BDO) wnosimy o dopuszczenie możliwości ważenia 

odebranych odpdów, tj. po załadunku na posiadających legalizację wagach instalacji, 

do których odstarczane będa odpady. Taki zapis pozwoli uniknąć podwójnego 

ważenia odpadów po załadunku, czyli dodatkowych przejazdów, tj. Oddzielnie na bazie 

magazynowo – transportowej wykonawcy i dodatkowo, zgodnie ze wskazanym 

wymogami ewidencji na wadze instalacji, w której zagospodarowane zostaną odpady. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów w punkcie ust. 11 pkt h) SIWZ. Proponowany zapis 

spowodowałby znaczące utrudnienia (np. związane z dużym oddaleniem potencjalnej 

instalacji) w przeprowadzeniu przez Zamawiającego ewentualnej kontroli ważenia pojazdów, 

a stanowi ono podstawę rozliczenia świadczenia usługi. 

 

 

Pytanie nr 3: 

W rozdziale V. SIWZ – warunki udziału w postępowaniu, w pkt. 3 Uwag, Zamawiający 
określa, iż: 
 
Pojazdy do odbioru i transportu odpadów z pojemników i w workach powinny być 
wyposażone w system informatyczny i geolokalizacyjny oraz urządzenia umożliwiające 
pobieranie informacji z kodów kreskowych, którymi oznakowane są pojemniki/worki na 
odpady, w celu określenia: ilości (szt.) i rodzaju opróżnianych pojemników/zabieranych 
worków, daty i godziny odebrania poszczególnych rodzajów odpadów oraz danych i 
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lokalizacji nieruchomości (identyfikacja właściciela), z której są odbierane odpady. Odczytane 
dane należy przekazywać raz w miesiącu do Zamawiającego lub umożliwić dostęp 
Zamawiającemu do tych danych za pomocą systemu teleinformatycznego. Oznakowanie 
pojemników i worków kodami kreskowymi zapewnia Zamawiający. 
 
Prosimy, o potwierdzenie właściwej interpretacji wskazanego zapisu, iż Wykonawca nie 
będzie zobligowany do odczytywania każdego opróżnianego/ odbieranego pojemnika czy 
worka, co znacząco wydłużyłoby czas obsługi i tym samym zwiększyło jej koszty, tylko 
odczytom podlegać będą pojemniki/ worki na nieruchomościcah, na których nastąpiło 
wskazane w SIWZ, konieczne do zraportowania  zdarzenie tj. nieprawidłowa segregacja czy 
też wystawienie dodatkowych odpadów w urządzeniach nie zapewnionych przez 
Zamawiającego. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie zobligowany do odczytywania każdego 

opróżnianego/odbieranego pojemnika/worka. Odczytom powinny podlegać pojemniki/worki 

na nieruchomościach, na których stwierdzono, wymagające informowania Zamawiającego 

przypadki, o których mowa w ust. 6 pkt i) i j) oraz ust. 7  pkt i) i j) SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 4: 
Kary umowne określone w §20 ust d) i e) są nieadekwatne do przedmiotu zamówienia i  
wskazywać mogą wręcz na chęć nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego: 
 

d) 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. 

 
e) 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. 

Przedmiotowy przetarg dotyczy usług odbioru i zagospodarowania odpadów, które 
wykonywane są w trakcie zmiany dziennej, w dni ustawowo robocze. Przy określonej przez 
Zamawiającego konieczności zatrudniania wszystkich pracowników na podstawie umowy o 
pracę, w przypadku dodatkowej konieczności zapewnienia 24 godzinnego dyżury w zakresie 
łączności oraz brygady przygotowanej do usuwania ewentualnych  zdarzeń nagłych i 
nieprzewidzianych, a zagrażających życiu i zdrowiu i bezpieczeństwo lub porządkowi 
publicznemu również w dni ustawowo wolne od pracy, dodatkowe zatrudnianie dla tego 
dyżuru pracowników w porze nocnej i dni wolne od pracy musiałoby zostać wycenione i 
przedstawione w ofercie w oddzielnej pozycji formularza. Wykonawca nie widzi możliwości 
wkalkulowania wskazanego zakresu  w cenę odbioru każdej tony odpadów, ponieważ bardzo  
znacząco obciążałoby to cenę odbioru i zagospodarowania każdej tony odpadów, 
niezależnie od tego czy jakakolwiek interwencja byłaby zrealizowana. 

Jeżeli 24 godzinny dyżur i gotowość mają być obciążone tak znaczącą karą wnosimy o 

wprowadzenie w formularzu ofertowym pozycji pozwalającej na wycenę tychże usług, 

ewentualnie wnosimy o wykreślenie obowiązku 24 dyżuru i gotowości do usuwania 

ewentualnych  zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, jako wykraczających poza 

przedmiot zamówienia, a tym samym wykreślenie kary za powyższe. 
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Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający, uwzględnia zgłoszoną uwagę i dokonuje zmiany zapisów w:  

a) SIWZ poprzez wykreślenie w ust. 11 pkt e); 

b) załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy, poprzez:  

- wykreślenie w § 9 ust. 1 pkt e);  

- wykreślenie w § 20 ust. 1 pkt e); 

- zmianę treści w § 20 ust. 1 pkt d). 

 

Pytanie nr 5: 
W §20, ust. 5. Zamamwiający zastrzega bardzo wysoką karę; 
 

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. 
 
W pozostałych punktach wskazanego paragrafu Zamawiający zastrzegł już kary dla 
potencjalnie wszystkich nieprawidłowości jakich może dopuścić się wykonawca, zatem 
dodatkowa kara, w wysokości aż 10 % wynagrodzenia umownego za nienależyte wykonanie 
wydaje się być powieleniem pozostałych kar, jakie może otrzymać Wykonawca i dotyczy 
bliżej niezdefiniowanego nienależytego wykonania umowy.  
 

Wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu, ewentualnie o sprecyzowanie pojęcia 

nienależytego wykonania umowy, które wykraczałoby poza wskazane w pozostałych 

punktach paragrafu dotyczącego kar nieprawidłowości i jednocześnie mogłoby być 

powodem szkody po stronie Zamawiającego odpowiadającej wysokości sugerowanej 

kary. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający uwzględnia zgłoszoną uwagę i dokonuje zmiany zapisów w załączniku nr 7 do 
SIWZ – wzór umowy, poprzez wykreślenie w § 20 ust. 5. 
 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania 

ofert. 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

niezmienione. 

 

 

W załączeniu: 

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

 

 

 

 Podpisał: 

 Z up. Burmistrza 

 Krzysztof Reinert 

 Zastępca Burmistrza 
 


