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Widawa dnia 21 października 2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców Pytania wpłynęły do siedziby
Zamawiającego w dniu 07.10.2020 r.,
Pytanie Nr 1
Treść pytania:
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3 1) C., oraz Załącznik nr 1
do SIWZ, SOPZ III pkt 1, 2.
„3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do: 1) odbierania bezpośrednio sprzed nieruchomości zgromadzonych
przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, w tym:
C. odpadów budowlanych i remontowych z remontów powstałych w wyniku prowadzenia
drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji architektoniczno -budowlanej,
mogą zostać przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
ustalonych ilościach”.
Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ III pkt 1. C.
„C. odpady budowlane i remontowe w postaci odpadowych materiałów ceramicznych,
drobnego gruzu ceglanego i betonowego z remontów powstałe w wyniku prowadzenia
drobnych robót budowlanych lub remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji architektoniczno–
budowlanej odbierane będą od właściciela nieruchomości w ramach ponoszonej przez niego
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 500 kg w ciągu roku od
jednego gospodarstwa”.
Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ III 2.
„(…) W ramach zamówienia odbierane będą z terenu nieruchomości wielorodzinnych
następujące frakcje odpadów segregowanych, gromadzone w określonych poniżej workach
lub pojemnikach oraz odbierane w następujących ilościach:
„C. odpady budowlane i remontowe w postaci odpadowych materiałów ceramicznych,
drobnego gruzu ceglanego i betonowego z remontów powstałe w wyniku prowadzenia
drobnych robót budowlanych lub remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji architektoniczno
– budowlanej odbierane będą od właściciela nieruchomości w ramach ponoszonej przez niego
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 500 kg w ciągu roku na każde
gospodarstwo domowe”.
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów dotyczących sposobu odbioru w/w
odpadów, czy odpady remontowo budowlane będą dostarczane przez mieszkańców
bezpośrednio do PSZOK? Czy Zamawiający przewiduje odbiór odpadów remontowobudowlanych sprzed nieruchomości?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów powstałe w wyniku
prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej, mogą zostać przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w ustalonych ilościach.
Pytanie Nr 2
Treść pytania:
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu
SOPZ IV
„(…) Wykonawca jest zobowiązany
służące do selektywnego zbierania
zgłoszenia takiej potrzeby przez
telefonicznie”.
„(…) Wykonawca jest zobowiązany
służące do selektywnego zbierania
zgłoszenia takiej potrzeby przez
telefonicznie”.

Zamówienia pkt. 3 ppkt 4; Załącznik nr 1 do SIWZ,
do wyposażenia PSZOKU w odpowiednie pojemniki
ww. odpadów w terminie 3 dni roboczych od dnia
Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub
do wyposażenia PSZOKU w odpowiednie pojemniki
ww. odpadów w terminie 3 dni roboczych od dnia
Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub

Wykonawca wnosi o modyfikację w sposób następujący:
„(…) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia PSZOKU w odpowiednie pojemniki
służące do selektywnego zbierania ww. odpadów w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub
telefonicznie”.
Odpowiedź :
Zamawiający zmienia termin wyposażenia PSZOKU w odpowiednie pojemniki służące do
selektywnego zbierania ww. odpadów na 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby
przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub telefonicznie.
Pytanie Nr 3
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2 i 8; Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ I. IX
pkt 6 i 8 oraz Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1 ust.7.; § 5 ust. 14; § 10 ust. 6
„2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,(…)”
„8) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;”
SOPZ I. Opis przedmiotu zamówienia
„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Widawa, pow. Łaski, woj., łódzkie, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (…)”
IX pkt 6, 8
„6. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz.
1439) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy”.
„8. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z
art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami
wykonawczymi”.
§ 1 ust.7
„7. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz.
1439) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy”.
§ 5 ust. 14
„14) Zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z obszaru Gminy Widawa w sposób zapewniający osiągnięcie, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art.
3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439) i
rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, założonych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,”
§ 10 ust. 6
„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku nie
osiągnięcia przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu
oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulęgających biodegradacji, koniecznych do
osiągnięcia za rok 2020, w wysokości co najmniej równej kwocie kary przewidzianej
przepisami prawa dla Zamawiającego za niewywiązanie się z tego obowiązku, w stosunku do
masy odpadów odebranych przez Wykonawcę”.
Zgodnie z art. 3b i 3c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2019.2010 tj. z dnia 2019.10.23), to gminy są zobowiązane osiągnąć poziomy recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia, a także poziomy ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
To Gmina - jako jedyna - ma pełną wiedzę o ilościach odpadów komunalnych
odebranych ze swojego terenu. Obarczanie tym zadaniem Wykonawcy jest
nieadekwatne do posiadanych przez niego możliwości. Należy pamiętać, że w myśl
obowiązujących przepisów, na terenie danej gminy kilka podmiotów może świadczyć
usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Wykonawca nie ma pełnej wiedzy o
ilościach odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy, ani też nie ma wpływu
na sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych przez inne
podmioty. Tylko Gmina posiada pełną informację o ilości zebranych odpadów
komunalnych przekazanych do recyklingu przygotowania do ponownego użycia,
otrzymując sprawozdania od wszystkich podmiotów prowadzących działalność
z zakresu gospodarowania odpadami na terenie danej gminy. Mając na uwadze
powyższe, Wykonawca wnioskuje o usunięcie powyższych zapisów oraz innych
zapisów z SIWZ i projektu umowy odwołujących się do powyższej kwestii.
W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na powyższy wniosek,
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał osiągnięcia
poziomów recyklingu w ramach umowy zawartej w oparciu o niniejsze postępowanie
wyłącznie w zakresie odpadów odebranych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody zmianę zapisów SIWZ zobowiązujących
Wykonawcę do obowiązkowego zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020r. poz. 1439) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, iż poziomy recyklingu, o których mowa wyżej dotyczą całości odpadów
odebranych z terenu Gminy Widawa.
Pytanie Nr 4
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.9 lit. a) c) e), Załącznik nr 1 do SIWZ,
SOPZ IX pkt 9 a), c), e); Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 17, 19 a), e); § 5
„9) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
a) Kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji znajdujących
się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych
o których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie odpadów, kart
przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji zapewniających
przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach prawa oraz kart
przekazania odpadów segregowanych do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia
na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Do kart przekazania odpadów należy dołączyć wydruki z wagi pomiarowej
ważącej odpady przy przyjęciu odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Karty
przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z Gminy
Widawa,”
„c) Sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,”
„e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK w ujęciu
wagowym oraz karty przekazania odpadów odebranych z PSZOK,”
SOPZ IX pkt 9
„9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu
dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:
a) Kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji znajdujących
się w wykazie istniejących instalacji komunalnych, o których mowa w ust. 3., kart przekazania
odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji zapewniających przetwarzanie
bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach prawa oraz kart przekazania
odpadów segregowanych do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia na odbieranie
bądź odzysk odpadów. Do kart przekazania odpadów należy dołączyć wydruki z wagi
pomiarowej ważącej odpady przy przyjęciu odpadów do instalacji przetwarzania odpadów.
Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą
z terenu Gminy Widawa;”
„c) Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach;”
„e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych z PSZOK w ujęciu wagowym
oraz karty przekazania odpadów odebranych z PSZOK;”
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 17, 19 a), e
„17) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przekazania poszczególnych rodzajów
odpadów do instalacji zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami tej umowy, poprzez dostarczenie

Zamawiającemu kart przekazania odpadów (zgodnych ze wzorami wynikającymi
z przepisów prawa dot. ewidencji odpadów),”
„19) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
a) Kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji znajdujących
się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych
o których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie odpadów, kart
przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji zapewniających
przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach prawa oraz kart
przekazania odpadów segregowanych do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia
na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Do kart przekazania odpadów należy dołączyć wydruki z wagi pomiarowej
ważącej odpady przy przyjęciu odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Karty
przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu
Gminy Widawa;
e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK w ujęciu
wagowym, oraz karty przekazania odpadów odebranych z PSZOK;”
§5
„Ilość faktycznie zagospodarowanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Widawa, zostanie potwierdzona poprzez wydruki
z wagi pomiarowej ważącej odpady przy przyjęciu odpadów do instalacji przetwarzania
odpadów oraz karty przekazania odpadów”.
„Ilość faktycznie odebranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Widawa zostanie potwierdzona poprzez
wydruki z wagi pomiarowej oraz raporty z ważenia pojazdów sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy”.
Wykonawca zwraca uwagę, że od 01.01.2020 roku prowadzenie ewidencji odpadów
odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO, elektroniczna ewidencja
odpadów została wprowadzona po to, żeby zastąpić ewidencję papierową, a zatem nie
ma uzasadnienia do przekazywania Zamawiającemu dokumentacji w powyższym
zakresie, tym bardziej, że Zamawiający ma bezpośredni dostęp do tych dokumentów za
pośrednictwem BDO. W Kartach Przekazania Odpadów Komunalnych w BDO widoczna
jest również waga odebranych odpadów, a zatem również w tym przypadku nie ma
uzasadnienia do przekazywania Zmawiającemu wydruków z wagi pomiarowej. W
związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisów dotyczących
przekazywania kart przekazania odpadów wraz załącznikami w postaci kwitów
wagowych i sprawozdań.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów dotyczących sposobu
przekazywania dokumentów tj. kart przekazania odpadów oraz wydruków wagi
pomiarowej, sprawozdania o ilości odpadów przygotowanych do ponownego użycia
i poddanych recyklingowi przez inne podmioty zostaną przekazane w ciągu 14 dni.
Pytanie Nr 5
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.9 d); Załącznik nr 12 Projekt umowy
§ 4 pkt 19 d)
„d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych, z
uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
objętościowym. Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po
zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni,”

Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 19 d)
„19) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych, z
uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
objętościowym. Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po
zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury;”
Wykonawca zauważa, że rozliczenie umowy zawartej w wyniku niniejszego
postępowania będzie się odbywało w oparciu o ilość odebranych odpadów wyrażoną
w ujęciu wagowym, tj. w Mg. Wykonawca nie znajduje uzasadnienia do prowadzenia
dodatkowej ewidencji odbieranych odpadów w ujęciu objętościowym i przekazywania
tych informacji Zamawiającemu. W ocenie Wykonawcy taka wiedza nie będzie również
przydatna dla Zamawiającego, tym bardziej, że nie każdy rodzaj odbieranych odpadów
można poddać ewidencji objętościowej, jak np. odpady z PSZOK, czy odpady
wielkogabarytowe. Wykonawca wnioskuje o usunięcie powyższego zapisu lub zmianę
sposobu ewidencji z objętościowego na wagowy.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 19 d) otrzymuje
brzmienie
,,d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
wagowym. Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po
zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury;”
Pytanie Nr 6
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.9 f); Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ
pkt VIII ppkt 1.; pkt IX ppkt 9 f) oraz Załącznik nr 12 projekt umowy § 4 ust. 19 pkt. f)
„f) Protokołów potwierdzających monitorowanie ciążącego na właścicielu nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (minimum 20 kontroli
nieruchomości w ciągu miesiąca),”
SOPZ pkt VIII ppkt 1
„1. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a po zakończeniu każdego
miesiąca wykonywania umowy, zobowiązany jest do przekazania protokołu z
przeprowadzonych minimum 10 kontroli nieruchomości (…)”.
pkt IX ppkt 9 f)
„f) Protokołów potwierdzających monitorowanie ciążącego na właścicielu nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (minimum 20 kontroli
nieruchomości w ciągu miesiąca);”
Załącznik nr 12 projekt umowy § 4 19 f)
f) Protokołów z przeprowadzonych minimum 10 kontroli obowiązku selektywnego zbierania
odpadów ciążącego na właścicielu nieruchomości;”
Wykonawca zauważa, że odbierając odpady segregowane jest on zobligowany do
ciągłego monitorowania wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku
selektywnego zbierania odpadów. Nie ma możliwości, żeby odpady zostały odebrane
w sytuacji, gdy zostaną niewłaściwie posegregowane. W przypadku złej segregacji
Wykonawca poinformuje właściciela nieruchomości o wystawieniu do odbioru

odpadów niewłaściwie posegregowanych, umieszczając stosowny znacznik na
pokrywie pojemnika. Informację o takim zdarzeniu otrzyma również Zamawiający.
Wydaje się, że nie ma uzasadnienia do prowadzenia dodatkowych kontroli w zakresie
segregacji odpadów i przedstawiania protokołów z tych zdarzeń. Wykonawca
wnioskuje o usunięcie powyższych zapisów.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum
10 kontroli obowiązku selektywnego zbierania odpadów ciążącego na właścicielu
nieruchomości.
Załącznik nr 12 projekt umowy § 4 19 f) otrzymuje brzmienie
f) Protokołów z przeprowadzonych minimum 10 kontroli miesięcznie obowiązku
selektywnego zbierania odpadów ciążącego na właścicielu nieruchomości;”
Pytanie 7
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 12, Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ
pkt 9 ppkt 12; Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 22, § 10 pkt 2 5)
„12) Przeprowadzenia działania informacyjno - edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy
Widawa dot. Prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób ustalony z
Zamawiającym, w terminie do 30 czerwca 2021r.;”
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ pkt 9
„12. Wykonawca przeprowadzi działania informacyjno - edukacyjne wśród mieszkańców
Gminy Widawa dot. prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób ustalony
z Zamawiającym, w terminie do 30 czerwca 2020r.”
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4
„22) Przeprowadzenia działania informacyjno - edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy
Widawa dot. prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób ustalony
z Zamawiającym, w terminie do 30 czerwca 2021r”
§ 10
„5) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 4 pkt 22 za
nieprzeprowadzenie działania informacyjno - edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy
Widawa dot. prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona Wykonawcy kara
umowna w wysokości 2.000,00 zł;”
Czy pod pojęciem „przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych”
Zamawiający rozumie to samo co pod pojęciem „przeprowadzenia akcji promującej
selektywną zbiórkę”, o której mowa m in. w SIWZ Rozdz. III pkt. 11?.
Ponadto, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „współpracy z Zamawiającym
w kwestii edukacji ekologicznej prowadzonej wśród mieszkańców Gminy Widawa”,
o której mowa w SOPZ Rozdz. IX. pkt. 20? Na czym ta współpraca ma polegać?
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w zakresie działań
informacyjno-edukacyjnych oraz współpracy z Zamawiającym w kwestii edukacji
ekologicznej. Powyższe jest niezbędne do rzetelnej kalkulacji kosztów składanej oferty.
Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga prowadzenia odrębnych działań informacyjno
edukacyjnych i wykreśla zapis SIWZ rozdział III pkt 12
„12) Przeprowadzenia działania informacyjno - edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy
Widawa dot. Prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób ustalony z
Zamawiającym, w terminie do 30 czerwca 2021r.;”
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ pkt 9
„12. Wykonawca przeprowadzi działania informacyjno - edukacyjne wśród mieszkańców
Gminy Widawa dot. prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób ustalony
z Zamawiającym, w terminie do 30 czerwca 2020r.”
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4
„22) Przeprowadzenia działania informacyjno - edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy
Widawa dot. prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób ustalony
z Zamawiającym, w terminie do 30 czerwca 2021r”
§ 10,
„5) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 4 pkt 22 za
nieprzeprowadzenie działania informacyjno - edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy
Widawa dot. prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona Wykonawcy kara
umowna w wysokości 2.000,00 zł;”
Pytanie Nr 8
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 15; Załącznik nr 12 Projekt umowy
§ 1 pkt 8 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VII pkt 1
„15) Odbiór odpadów będzie się odbywał na podstawie zatwierdzonego harmonogramu
odbioru odpadów. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu odbioru
odpadów, uzgodnienie go z Zamawiającym, wydrukowanie ulotek z tym harmonogramem i
dostarczenie ich do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy
Widawa w terminie do 28 grudnia 2020 r. Wykonawca opracuje harmonogram na cały okres
trwania umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia;”
Projekt umowy § 1
„8. Wykonawca będzie odbierał odpady na podstawie zatwierdzonego harmonogramu odbioru
odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru. Wykonawca dostarczy harmonogram odbioru
odpadów do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Widawa
w terminie do 28 grudnia 2020 r. Harmonogram będzie zawierał cały okres trwania umowy
zawartej na podstawie niniejszego zamówienia;”
Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VII
„1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością
i na zasadach określonych powyżej. Szczegółowe terminy odbioru odpadów z terenu
nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych określone zostaną w harmonogramie odbioru
odpadów. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
Zamawiającego. Koszty drukowania i dostarczenia harmonogramu do właścicieli
nieruchomości ponosi Wykonawca. Odbiór odpadów odbywał się będzie na podstawie
zatwierdzonego harmonogramu odbioru odpadów. Harmonogram Wykonawca opracuje na
cały okres trwania umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia. Wykonawca
dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych te harmonogramy w terminie do 28

grudnia 2020r. (w taki sposób aby dostarczony egzemplarz nie uległ zniszczeniu przez
warunki atmosferyczne)”.
Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę
kalendarzyków, które będą udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych
zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego, w zamian za kalendarze odbioru odpadów
w wersji papierowej? Jest to praktyczne i wygodne rozwiązanie, a przy tym rezygnując
z papierowej wersji wspólnie działamy proekologicznie, pomagając chronić
środowisko. Jednocześnie, w sytuacji zaakceptowania przez Zamawiającego
elektronicznej formy kalendarzyków, Wykonawca proponuje dostarczenie określonej
ilości każdego rodzaju harmonogramu w formie papierowej do siedziby Zamawiającego
(np. po 100 szt.) dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Wykonawca proponuje
dostarczenie do Siedziby Zamawiającego harmonogramów w wersji papierowej w ilości
równej liczbie nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami, do
samodzielnego rozdysponowania przez Zamawiającego wśród mieszkańców według
potrzeb.
W przypadku odrzucenia obu powyższych propozycji Wykonawca wnioskuje o zmianę
terminu dostarczenia harmonogramów do mieszkańców na:
„Wykonawca dostarczy harmonogram odbioru odpadów do wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Widawa w terminie do 28 grudnia
2020 r. lub w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, jeżeli termin podpisania
umowy będzie późniejszy niż 01.12.2020 r.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zaproponowanym brzmieniu.
Pytanie Nr 9
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 18; Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ
pkt IX ppkt 22; Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1 pkt 11
„18) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe w wyniku świadczonej przez niego usługi;”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„18) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe z winy Wykonawcy w wyniku świadczonej
przez niego usługi;”
Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ
„22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu i osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe w wyniku świadczonej przez niego usługi.”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu i osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe z winy Wykonawcy w wyniku świadczonej
przez niego usługi.”

Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1
„11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe w wyniku świadczonej przez niego usługi;”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe z winy Wykonawcy w wyniku świadczonej
przez niego usługi;”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym brzmieniu.
Pytanie Nr 10
Dotyczy: SIWZ XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy pkt 1; Załącznik nr 12 Projekt umowy § 8 pkt 1
„1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zwanego dalej " zabezpieczeniem ", w wysokości minimum 5%
maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy). Ostateczna wysokość
zabezpieczenia będzie uzależniona od zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zwanego dalej " zabezpieczeniem ", w wysokości minimum 2%
maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy). Ostateczna wysokość
zabezpieczenia będzie uzależniona od zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie”.
oraz § 8 Projekt umowy
„1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z oferty Wykonawcy, maksymalnej wartości
wynagrodzenia
Wykonawcy
(maksymalnej
wartości
nominalnej
zobowiązania
Zamawiającego wynikającego z umowy) brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy tj. w
wysokości …..................... zł (słownie: …........... zł 00/100) wniesionego w formie
............................…, najpóźniej w dniu podpisania
Umowy”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %
zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z oferty Wykonawcy, maksymalnej wartości
wynagrodzenia
Wykonawcy
(maksymalnej
wartości
nominalnej
zobowiązania
Zamawiającego wynikającego z umowy) brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy tj. w
wysokości …..................... zł (słownie: …........... zł 00/100) wniesionego w formie
............................…, najpóźniej w dniu podpisania Umowy”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym brzmieniu,
Zamawiający wykreśla w SIWZ rozdział XVIII pkt 1 zapis o treści minimum

Pytanie Nr 11
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ III pkt 1. A.
„(…) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania tych pojemników w
należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeżeli w trakcie realizacji
zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikające z winy Wykonawcy,
jego naprawa bądź wymiana należy do Wykonawcy”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„(…) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania tych pojemników w
należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeżeli w trakcie realizacji
zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikające z winy Wykonawcy,
jego naprawa bądź wymiana należy do Wykonawcy. W przypadku gdy uszkodzenie, bądź
zniszczenie pojemnika nastąpi z winy użytkującego pojemnik, jego naprawa bądź
wymiana leży po stronie użytkownika”.
„(…) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik z odpadami
niesegregowanymi przed nieruchomość.”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„(…) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik z odpadami
niesegregowanymi przed nieruchomość do publicznej, utwardzonej drogi dojazdowej.”
„(…) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich wystawionych przez właściciela
nieruchomości odpadów komunalnych, a także uprzątnięcia miejsca załadunku”.
Wykonawca wnosi o dostosowanie do zapisów prawa miejscowego i modyfikację
zapisu w sposób następujący:
„(…) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich wystawionych przez właściciela
nieruchomości odpadów komunalnych, które będą umieszczone w workach i pojemnikach
spełniających wymagania o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Widawa, a także uprzątnięcia miejsca załadunku, w przypadku
zanieczyszczeń powstałych z winy Wykonawcy”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż
zaproponowanym brzmieniu.
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Pytanie Nr 12
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ III pkt 1. B .d)
„d) pojemnik w kolorze brązowym z napisem „Bio” - przeznaczony na bioodpady nie rzadziej
niż 1 razy w miesiącu, przy czym w okresie od 01 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż
1raz na 2 tygodnie (tylko wtedy, jeżeli nie są odpady kompostowane na nieruchomości), dodatkowo z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 listopada do 31 marca
odbierany będzie popiół pochodzący z palenisk domowych gromadzony w pojemnikach w
kolorze brązowym z napisem „BIO”. W przypadku właścicieli nieruchomości
korzystających ze zwolnienia z posiadania pojemnika z napisem z napisem „BIO”
popiół z palenisk domowych”.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku właścicieli nieruchomości korzystających ze

zwolnienia z posiadania pojemnika z napisem „Bio” popiół
domowych należy gromadzić w pojemniku z napisem „Zmieszane”.

z palenisk

Pytanie Nr 13
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ IV pkt 1. 11).
„11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi;”
Jaki sposób postępowania Zamawiający przyjął, aby zabezpieczyć pracowników
Wykonawcy odbierających wskazane odpady z PSZOK przed bezpośrednim kontaktem
z dostarczonymi odpadami? Czy ze względu na szczególny charakter w/w odpadów,
będą one dostarczane do PSZOK w jednorazowych, szczelnie zamkniętych
pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w
procesie odbioru i zagospodarowania w/w odpadów?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w sposób pakowania i oznakowania odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych będzie określony w Regulaminie PSZOK.
Pytanie Nr 14
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ V 2)
„2. Zamawiający nakłada również na Wykonawcę obowiązek zapewnienia dodatkowych
worków dla mieszkańców którzy zgromadzą większą ilość odpadów segregowanych bądź z
różnych przyczyn nie będą posiadać worka na odpowiednią frakcję odpadów, a także dla
mieszkańców którzy zgłoszą do systemu nowe nieruchomości. Dostęp do takich worków
zapewniony będzie przez Wykonawcę w siedzibie Urzędu Gminy Widawa”.
Wykonawca wnosi o wskazanie szacowanej ilości potrzebnych worków na czas
zamówienia, powyższe niezbędne jest w celu prawidłowego oszacowania oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymaga dostarczenia 20 kompletów worków (tj. papier,
metale i tworzywa sztuczne, odpady komunalne zmieszane, bio, szkło). Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zwiększenia wskazanej ilości.
Pytanie Nr 15
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VII
„(…) Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości, do
których jest utrudniony dojazd (w tym spowodowany planowanym remontem drogi) w
indywidualnych terminach po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. O zmianie
terminu odbioru odpadów Wykonawca skutecznie poinformuje Zamawiającego oraz
mieszkańców przynajmniej 7 dni przed planowaną zmianą”.
Czy Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanych remontach dróg? Z
jakim wyprzedzeniem Zamawiający przekażę tą informację Wykonawcy? Tylko
wówczas Wykonawca będzie w stanie przygotować się do płynnego odbioru odpadów
z nieruchomości położonych przy remontowanych odcinkach dróg.
Odpowiedź;
Zamawiający informuje, iż modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VII poprzez
wykreślenie zapisu przynajmniej 7 dni przed planowaną zmianą, co oznacza, iż
Zamawiający nie będzie informował Wykonawcy o planowanych remontach dróg.

Pytanie Nr 16
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VII
„2) ważenia każdego pojazdu specjalistycznego wykonującego na terenie Gminy Widawa
usługę odbioru odpadów przed wyjazdem w trasę i bezpośrednio po powrocie, przed jego
opróżnieniem (moment ważenia samochodu przed rozpoczęciem odbioru odpadów stanowi
punkt początkowy trasy w raporcie systemu GPS zaś moment ważenia samochodu po
zakończeniu odbioru odpadów stanowi punkt końcowy trasy w raporcie systemu GPS).
Pierwsze ważenie pojazdów realizujących usługę odbędzie się w obecności przedstawicieli
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wagi pojazdu w trakcie
odbioru odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widawa w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ważenie pojazdów musi odbywać się na wadze
posiadającej legalizacje oraz spełniającej wymagania określone w ustawie prawo o miarach
(Dz.U. 2020, poz. 140 z późn. zm.) oraz na terenie nieruchomości do której Wykonawca
posiada tytuł prawny lub na podstawie zawartej umowy”.
Ważenie pojazdów Wykonawcy odbywa się każdorazowo po zakończeniu odbioru
odpadów na danej trasie (Gminie) i jest jednocześnie początkiem kolejnej trasy danego
pojazdu. Pracę pojazdu odzwierciedlają zapisy sygnału GPS. Raporty GPS z przebiegu
wybranych tras Wykonawca może przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego.
W związku z powyższym nie ma uzasadnienia do dodatkowego ważenia pojazdów przed
rozpoczęciem trasy. Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższych zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VII pkt 11 ust. 2)
otrzymuje brzmienie: „2) ważenia każdego pojazdu specjalistycznego wykonującego na
terenie Gminy Widawa usługę odbioru odpadów przed wyjazdem w trasę i bezpośrednio po
powrocie, przed jego opróżnieniem (moment ważenia samochodu przed rozpoczęciem
odbioru odpadów stanowi punkt początkowy trasy w raporcie systemu GPS zaś moment
ważenia samochodu po zakończeniu odbioru odpadów stanowi punkt końcowy trasy w
raporcie systemu GPS) lub ważenie pojazdów Wykonawcy odbywać się będzie każdorazowo
po zakończeniu odbioru odpadów na danej trasie Gminy Widawa i będzie początkiem kolejnej
trasy danego pojazdu. Pierwsze ważenie pojazdów realizujących usługę odbędzie się w
obecności przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli
wagi pojazdu w trakcie odbioru odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Widawa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ważenie pojazdów musi
odbywać się na wadze posiadającej legalizacje oraz spełniającej wymagania określone
w ustawie prawo o miarach (Dz.U. 2020, poz. 140 z późn. zm.).
Pytanie Nr 17
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VII
„12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu nieodpłatnego
korzystania z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego (GPS) prace pojazdów
przez okres trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować
oprogramowanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020r. wraz z
elektronicznym planem gminy Widawa z siecią dróg oraz trasą do instalacji komunalnej,
natomiast sam system monitoringu powinien funkcjonować od dnia zawarcia umowy do dnia
zakończenia umowy. Koszty związane z korzystaniem z programu będą wliczone w ofertę na
świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Wykonawca w wycenie powinien uwzględnić także wszystkie koszty związane
z
przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu. Program winien
umożliwić Zamawiającemu pozyskanie informacji dotyczących pracy pojazdów w zakresie

podanym powyżej oraz powinien również umożliwiać wizualizację pokonanych tras na planie
gminy, sporządzanie raportów, określających ilość odcinków pokonanych na trasach przez
pojazdy, czas pracy pojazdów wraz z numerem rejestracyjnym w ujęciu dziennym,
tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w
terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego, raportu z systemu GPS dokumentującego
świadczenie usługi odbioru odpadów od momentu rozpoczęcia do momentu rozładunku
odpadów. Raport należy przekazywać w wersji papierowej i elektronicznej. Wyposażenie
pojazdów w monitoring ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli realizacji
zamówienia”.
Wykonawca jest właścicielem systemu monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego oraz ma wykupioną licencję na korzystanie z
oprogramowania. Program spełnia wszystkie wymogi nałożone Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wykonawca proponuje
zapewnienie dostępu do rejestrowanych zapisów tras
pojazdów, poprzez udostępnienie raportu w formie pliku PDF z trasy pojazdu. Program
do monitoringu GPS uniemożliwia korzystanie z systemu przez osoby trzecie bez prawa
do wykupionej licencji. Ograniczenia wynikają również z braku możliwości wydzielenia
podglądu do osobnej grupy pojazdów obsługujących tylko Państwa gminę w trakcie
obsługi wynikającej z ustalonego harmonogramu – nie naruszając zasad współpracy z
innymi podmiotami/gminami obsługiwanymi przez Wykonawcę.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VII pkt 12) otrzymuje brzmienie:
Zamawiający wymaga, aby program do obsługi systemu rejestrującego (GPS) prace
pojazdów umożliwił Zamawiającemu pozyskanie informacji dotyczących pracy pojazdów w
zakresie podanym powyżej oraz powinien również umożliwiać wizualizację pokonanych tras
na planie gminy, sporządzanie raportów, określających ilość odcinków pokonanych na trasach
przez pojazdy, czas pracy pojazdów wraz z numerem rejestracyjnym w ujęciu dziennym,
tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego, raportu z systemu GPS dokumentującego
świadczenie usługi odbioru odpadów od momentu rozpoczęcia do momentu rozładunku
odpadów. Raport należy przekazywać w wersji papierowej i elektronicznej. Wyposażenie
pojazdów w monitoring ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli realizacji
zamówienia”.

Pytanie 18
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ IX, Załącznik nr 12 Projekt umowy § 10 pkt 2 3)
„10. Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja reklamacji dot.
nieodebrania odpadów z nieruchomości oraz jakości świadczenia usług. Reklamacje
wysyłane będą do Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest
w terminie 1 dnia roboczego od czasu otrzymania informacji od Zamawiającego o reklamacji
przekazać Zamawiającemu odpowiedź i zrealizować w tym samym czasie nie wykonaną
usługę. W przypadku reklamacji związanej z brakiem możliwości świadczenia usługi przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości (brak wystawionego
pojemnika lub worków, zamknięta pergola, itp.) Wykonawca ma obowiązek udokumentowania
tego zdarzenia poprzez wykonanie zdjęć oraz sporządzenie notatki mailowej, zawierającej

następujące informacje: dzień wywozu, miejscowość, numer posesji. Brak udokumentowania
tego zdarzenia traktowany będzie jak reklamacja stanowiąca podstawę do naliczenia kar
umownych, zgodnie z zapisami umowy. Jeżeli Wykonawca nie realizuje reklamacji w terminie
24 godzin od daty ich przekazania, w przypadku reklamacji, których wina leży po stronie
Wykonawcy, zostaną Wykonawcy naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umowy”.
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 10
„3) za nierealizowanie reklamacji, które powstały z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w
terminie 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego,
w wysokości 100 zł (sto zł) za każdą niezrealizowaną reklamację;”
Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym tj. Uchwałą w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa oraz Uchwałą w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, obowiązek wystawienia pojemnika we
właściwym terminie w celu opróżnienia go ze zgromadzonych w nim odpadów ciąży na
właścicielu nieruchomości.
Wskazany zakres pracy dla Wykonawcy daleko wykracza poza uzasadnione
wymagania. Należy przy tym pamiętać, że część osób nie wystawia w terminie
pojemników, ponieważ np. przebywa na wyjeździe. Dokumentowanie takich sytuacji
poprzez robienie zdjęć i notatek niczemu nie służy, a jedynie wydłuża czas realizacji
usługi.
„10. Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja reklamacji dot.
nieodebrania odpadów z nieruchomości oraz jakości świadczenia usług. Reklamacje
wysyłane będą do Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest
w terminie 3 dni roboczych od czasu otrzymania informacji od Zamawiającego o reklamacji
przekazać Zamawiającemu odpowiedź i zrealizować w tym samym czasie nie wykonaną
usługę powstałą z winy Wykonawcy”.
„3) za nierealizowanie reklamacji, które powstały z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w
terminie
3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, w wysokości 50
zł
(pięćdziesiąt zł) za każdą niezrealizowaną reklamację;”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma obowiązek udokumentować zdarzenie będące
przedmiotem reklamacji w sposób nie budzący wątpliwości.
Pytanie 19
Dotyczy: Załącznik nr 12 Projekt umowy § 5 pkt 16
„16. Zamawiający zastrzega brak możliwości ponoszenia opłat za zagospodarowanie
odpadów po terminie 15.01.2022r. (Wykonawca za wykonaną usługę w miesiącu grudniu
2021 r. wystawi fakturę do dnia 15.01.2022r.). Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę
w terminie do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
ostatniego odbioru odpadów komunalnych.”
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego zapisu, ponieważ z treści wynika, że
Zamawiający może nie uiścić należnego wynagrodzenia, nawet w przypadku
wystawienia przez Wykonawcę faktury z dniem 15.01.2022 r.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż faktura może być wystawiona również dnia 15.01.2022 r.
Pytanie 20
Dotyczy: Załącznik nr 12 Projekt umowy § 3
„Termin realizacji zamówienia określa się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2021 r.”
Wykonawca wnosi o wskazanie daty od kiedy ma być realizowane zamówienie. Czy
Zamawiający przewiduje możliwość rozpoczęcia realizacji zamówienia przed dniem
01.01.2021 r.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż termin realizacji zamówienia określa się na okres od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Przed dniem 01.01.2021 r. zgodnie z SIWZ rozdział
III, pkt 3 ppkt 15
,,Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu odbioru odpadów, uzgodnienie
go
z Zamawiającym, wydrukowanie ulotek z tym harmonogramem i dostarczenie ich do
wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Widawa w terminie
do 28 grudnia 2020 r. Wykonawca opracuje harmonogram na cały okres trwania umowy
zawartej na podstawie niniejszego zamówienia;
16) Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w
pojemniki i worki na odpady wg wykazu w terminie do 28 grudnia 2020.”
Pytanie 21
Dotyczy: Załącznik nr 12 Projekt umowy § 10 pkt 1, 2, 3, 7, 8
„1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy (nie odbierania odpadów) w terminie
określonym w harmonogramie w wysokości 100 zł (sto zł) za każdą nieruchomość, z której
nie odebrano odpadów, za każdy dzień zwłoki. W przypadku reklamacji dotyczącej braku
odbioru w terminie odpadów po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, iż pojemnik na odpady
zmieszane lub worki z odpadami selektywnie zebranymi nie były wystawione przed
nieruchomość zgodnie z harmonogramem i w godzinach świadczenia usługi lub dostęp do
miejsca gromadzenia odpadów był niemożliwy;”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu
„1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy (nie odbierania odpadów z winy
Wykonawcy) w terminie określonym w harmonogramie w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt zł)
za każdą nieruchomość, z której nie odebrano odpadów, za każdy dzień zwłoki.
„2) za niewyposażenie we wszystkie wymagane worki lub pojemniki jakiejkolwiek
nieruchomości, w wysokości 100 zł (sto zł) za każdą nieruchomość, za każdy dzień zwłoki;
W przypadku reklamacji dotyczącej braku wyposażenia nieruchomości we wszystkie worki lub
pojemniki w terminie odbioru odpadów po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, iż worki lub
pojemniki zostały dostarczone zgodnie z harmonogramem i w godzinach świadczenia usługi;”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu
„2) za niewyposażenie we wszystkie wymagane worki lub pojemniki jakiejkolwiek
nieruchomości z winy Wykonawcy, w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt zł) za każdą
nieruchomość, za każdy dzień zwłoki;”
„3) za nierealizowanie reklamacji, które powstały z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w
terminie 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, w
wysokości 100 zł (sto zł) za każdą niezrealizowaną reklamację;
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu

„3) za nierealizowanie reklamacji, które powstały z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w
terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, w
wysokości 50 zł (pięćdziesiąt zł) za każdą niezrealizowaną reklamację;
„7) z tytułu zwłoki w realizacji zgłoszenia tj. braku odbioru odpadów komunalnych z terenu
PSZOKu ,Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 100,00 zł;
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu
„7) z tytułu zwłoki w realizacji zgłoszenia tj. braku odbioru odpadów komunalnych z terenu
PSZOKu ,Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 50,00 zł;
„8) Za niedostarczenie harmonogramu odbioru odpadów do nieruchomości 20 zł za każdy
stwierdzony przypadek”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu
„8) Za niedostarczenie z winy Wykonawcy harmonogramu odbioru odpadów do
nieruchomości 10 zł za każdy stwierdzony przypadek”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym
brzmieniu.
Pytanie 22
Dotyczy: SIWZ, załącznik nr 12 Projekt umowy.
Z uwagi na brak informacji odnośnie zawarcia Umowy Powierzenia Przetwarzania
Danych Osobowych w SIWZ oraz w projekcie Umowy, Wykonawca wnioskuje
o udzielenie odpowiedzi, czy z Gminą Widawa zostanie zawarta odrębna Umowa
Powierzenia Przetwarzania Danych, która dla Wykonawcy stanowi podstawę do
Przetwarzania Danych Osobowych osób zamieszkujących nieruchomości, z których
odbierane będą odpady?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zostanie przygotowana przez Zamawiającego odrębna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pytanie 23
Dotyczy: SIWZ załącznik nr 2 Formularz ofertowy Wykonawcy pkt 4 ppkt 7
Lp. Nazwa odpadów

Szacunkowa
masa
odpadów
Mg

19 odpady z PSZOK,
odbiór**

18

Cena
Cena jednostkowa
jednostkowa
brutto za 1 Mg
netto za 1
Mg

Cena netto

Cena brutto

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy wynagrodzenie za odbiór odpadów z
PSZOK ma być skalkulowane łącznie z wynagrodzeniem za zagospodarowanie tych
odpadów?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie za zagospodarowanie i odbiór odpadów z PSZOK
mają być skalkulowane odrębnie, Zamawiający dodaje w załączniku Nr 2 do SIWZ Formularzu
ofertowym pkt 4 ppkt 7, wiersz 20 w tabeli:
20 odpady z PSZOK,
zagospodarowanie**

18

II. W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający przedłuża
termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia

Za

pośrednictwem

06.11 2020 r.

miniPortalu

w

formie

do godz.

opisanej

w

pkt.

10.00

XI

SIWZ

(powyżej).

2. Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu

06.11.2020 r.

o godz.

w Urzędzie Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, pok. Nr 8 parter.

Powyższe odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ są wiążące i stanowią integralną część
dokumentacji przetargowej

12.00

