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Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.24.P.19 na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r”.
Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu
15.03.2019 wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Działając na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2018 r., poz. 1986) przedstawiam treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:
Pytanie nr 1.
W punkcie 9.4.1.SIWZ Zamawiający wymaga przedstawienia takiego zezwolenia. Prosimy o wyjaśnienie
, czy należy rozumieć konieczność wykazania się wpisem do BDO? Zezwolenie na transport odpadów wydawane
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach pozostały ważne do czasu uzyskania wpisu do
Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jednak
nie dłużej niż do 4 lipca 2018r. Po tym terminie wszystkie wydane zezwolenia na transport odpadów stały się
nieaktualne.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający potwierdza iż w punkcie 9.4.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do Bazy Danych o Odpadach w zakresie gospodarowania odpadami i
znajduje się w aktualnym Rejestrze działalności regulowanej w zakresie w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sitkówka- Nowiny wszystkich rodzajów odpadów
będących przedmiotem usługi.
Punkt 9.4.1. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
Kompetencji
lub
uprawnień
do
prowadzenia
określonej
działalności
zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualne wpis do Bazy Danych o Odpadach
w zakresie gospodarowania odpadami i znajduje się w aktualnym Rejestrze działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sitkówka- Nowiny wszystkich
rodzajów odpadów będących przedmiotem usługi.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Pytanie nr 2.
W punkcie 11 SIWZ Zamawiający opisał wymogi w zakresie wskazania w ofercie podwykonawców i
jednocześnie wskazał , że można ich zgłaszać również w trakcie realizacji zamówienia. Prosimy o potwierdzenie ,
że jeśli Wykonawca przewiduje zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, ale sam podmiot
podwykonawcy nie jest znany, czyli przewiduje możliwość zgłoszenia podwykonawcy na etapie realizacji umowy,
w ofercie wskazuje jedynie na zakres podwykonawstwa , bez wskazania nazw podwykonawców. Zgodnie z
punktem 11.2 Zamawiający wskazał, że załącznikiem do SIWZ jest wzór umowy z podwykonawcami, jednak wzoru
takiego nie załączono, taki zapis jest właściwy zamówieniom na roboty budowlane, prosimy o potwierdzenie że
punkt 11.2 zamieszczono w SIWZ omyłkowo.
Odpowiedź nr 2.
Zamawiający potwierdza że punkt 11.2 SIWZ został umieszczony omyłkowo.
Rozdział 11 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie :
11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie
zobowiązany do:

(podwykonawcy) jest
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11.1.1. Określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik do SIWZ) informacji jaka część
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego nazwy.
11.1.2. Wynagrodzenie
za
usługi
wykonane
za
pośrednictwem
podwykonawców
i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.
11.1.3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy
art. 143a do 143d ustawy PZP.
11.1.4. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby
ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są
składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy).
11.1.5. Dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje się
odpowiednio.
11.1.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
11.1.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11.1.8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych
podwykonawców do realizacji zamówienia
Pytanie nr 3.
W punkcie 18.5 SIWZ mowa jest o zwrocie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
15 dni po upływie okresu rękojmi. Ponieważ w niniejszym postepowaniu nie ma rękojmi prosimy o potwierdzenie
że zapis został zamieszczony omyłkowo.
Odpowiedź nr 3.
Zgodnie z zapisem § 6 ust 3. Wzoru umowy- Zamawiający zwróci, na pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, jednak nie
wcześniej niż po przekazaniu przez Wykonawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Punkt 18.5 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
18.5. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci, na pisemny wniosek,
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonany, jednak nie wcześniej niż po przekazaniu przez Wykonawcę sprawozdania, o
którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pytanie nr 4.
Zgodnie z punktem 23.4 lit c i d) SIWZ: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do: (…)
c)
przedstawienia projektu pierwszego harmonogramu realizacji usługi, tj. zestawienie dat odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości i obwoźnych zbiórek. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji
projektu harmonogramu przed jego zatwierdzeniem.
d)
Przedstawienia oświadczenie wykonawcy dotyczące osób wskazanych do realizacji przedmiotu
zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Podobne postanowienia powielono w OPZ (pkt V ppkt4) i Wzorze umowy. Jednocześnie w § 3 ust. 1 lit a) Wzoru
umowy wskazano, że przekazanie szczegółowego wykazu nieruchomości nastąpi dwa dni o podpisaniu umowy.
Mając na uwadze że opracowanie i przedstawienie harmonogramu jest elementem spełnienia świadczenia
umownego, czyli jednym z obowiązków Wykonawcy, jego realizacja odbywać się powinna po podpisaniu umowy a
nie przed. W przeciwnym razie Wykonawca zostaje zobowiązany do wykonania świadczenia bezumownego (bo
przed zawarciem umowy) co jest niedopuszczalne w świetle ustawy Pzp. Dodatkowo opracowanie harmonogramu
przed przekazaniem wykazu nieruchomości jest bezcelowe. Dlatego wnosimy o określenie że obowiązek
przedstawienia projektu harmonogramu nastąpi 5 dni po przekazaniu wykazu nieruchomości, już po zawarciu
umowy. W zakresie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , należy wskazać że okazanie tego przed
podpisaniem umowy również oznacza konieczność zatrudnienia osób przed jej podpisaniem co jest niezgodne z
ustawą Pzp. Prosimy o wskazanie że oświadczenie to ma zostać dostarczone najpóźniej w dniu przestąpienia do
realizacji zamówienia przez osoby wskazane w SIWZ. Inaczej może się okazać że umowa zostanie podpisana w
maju, Wykonawca ma już obowiązek zatrudnić na umowę o pracę, które pracę zaczną świadczyć w lipcu.
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Odpowiedź nr 4.
Punkt V ppkt 4 załącznika do SIWZ OPZ otrzymuje brzmienie: Pierwszy harmonogram odbierania
odpadów komunalnych powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do
uzgodnienia i akceptacji nie później niż trzy dni robocze po podpisaniu umowy na wykonywanie usługi.
§ 3 ust. 1 lit. a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ... przekazania szczegółowego wykazu adresów
nieruchomości z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, objętych odbiorem odpadów nastąpi w dniu zawarcia umowy…,
§ 11 ust 6 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie: 6. Najpóźniej w dniu przystąpienia
do
realizacji umowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do których Wykonawca w
ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę. (Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, wraz z oświadczeniem,
że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych w oświadczeniu są zgodne z prawdą.)
Punkt 23.4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
23.4.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
a)
przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (o ile dotyczy);
b)
złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, lub przedłożenia innych odpowiednich dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do
podpisania umowy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę;
Pytanie nr 5
Zgodnie z akapitem drugim OPZ: Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór odpadów komunalnych z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz organizację
i przeprowadzenie
co najmniej dwa razy w trakcie trwania umowy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych
niebezpiecznych , w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z terenu Gminy SitkówkaNowiny. Zgodnie z § 1 ust .3 Wzoru umowy wykonawca ma obowiązek przeprowadzić objazdowe zbiórki odpadów
problemowych (…) Co zmawiający rozumie przez „odpady niebezpieczne” i „odpady problemowe w kontekście
tego zapisu.
Odpowiedź nr 5.
Odpady niebezpieczne należy rozumieć jako zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (oznaczone kodem 20 01 36) oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (oznaczone kodem 20 01 35*).
Odpady problemowe należy rozumieć jako odpady wielkogabarytowe (oznaczone kodem 20 03 07) oraz opony od
samochodów osobowych.
Pytanie nr 6.
Zgodnie z § 7 ust 1 pkt 1) wzoru umowy Zamawiający przewidział kare umowną za odstąpienie z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy bez wskazania równoległej kary na rzecz wykonawcy za odstąpienie z przyczyn leżących
po stornie Zamawiającego, co jest uznawanie za naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Prosimy o uzupełnienie
wzoru umowy w tym zakresie.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający wprowadza zapis:
§ 7 ust 4 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
10 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1. umowy.
Pytanie nr 7
Zgodnie z § 8 ust 1 lit c) wzoru umowy Zamawiający przewidział zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów
prawa. Prosimy o doprecyzowanie , że taka zmiana jest możliwa również jeśli wiąże się ze wzrostem
wynagrodzenia. W przeciwnym razie nałożenie dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów prawa, które
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wiążą się z dodatkowymi kosztami uniemożliwi wyrażenie zgody na taką zmianę, co może odprowadzić
do rozwiązania umowy.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje iż w § 8 wzoru umowy od ust 2 do ust 13 - określone zostały Zmiany Umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
Pytanie nr 8
Zgodnie z § 9 ust 1 pkt. 5) Wzoru umowy Zamawiający przewidział możliwość odstąpienia od umowy m.in.
w przypadku zagrożenia niewypłacalnością. Prosimy o wskazanie co należy rozumieć przez zagrożenie nie
niewypłacalnością.
Zgodnie z § 9 ust 1 pkt. 8) Wzoru umowy Zamawiający przewidział możliwość odstąpienia od umowy m.in. w
przypadku dwukrotnego naruszenia obowiązków umownych. Prosimy o wskazanie o jakie obowiązki konkretnie
chodzi. Jeśli intencją Zamawiającego były wszystkie obowiązki nawet najdrobniejsze , to prosimy o jednoznacznie
wskazanie w celu zawarcia tego ryzyka w kosztach. Jeśli jednak zamawiający miał na myśli poważne naruszenie
umowy , prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający koryguje zapisy wzoru umowy:
§ 9 ust 1 pkt. 5) wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie - Wykonawca znajduje się stanie niewypłacalności lub
przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym
przedsiębiorstwem,
§ 9 ust 1 pkt. 8) wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie - Stwierdzenie przez Zamawiającego dwukrotnego
poważnego naruszenia umowy skutkującego (np. niedotrzymaniem terminu odbioru odpadów określonego
w harmonogramie i wynikającym z niego brakiem realizacji zadania przez trzy kolejne dni robocze) naruszenia
obowiązku wykonywania przez Wykonawcę umowy, związanego z jej realizacją.
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