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Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego 

ZP.271.2.49.2019 

 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 02.09.2019 r. wpłynął wniosek  

wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „ODBIÓR I 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZAMIESZKANYCH 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE” (nr 

sprawy: ZP.271.2.49.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina 

Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

 

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO  

- INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr 1 

 

 

 

Pytanie nr 1 

W punkcie 4 ust. l OPZ, Zamawiający żąda aby wykonawca wstawił w trakcie umowy ok. 150 

pojemników. Wnosimy o udzielenie informacji czy wstawione przez wykonawcę dodatkowe 

pojemniki przechodzą na własność zamawiającego czy będą własnością wykonawcy. Prosimy 

również o określenie jakiej pojemności pojemniki będzie musiał wstawić wykonawca. 

Odpowiedź: 

  Zamawiający informuje, że pojemniki przechodzą na własność zamawiającego. Obecnie nie 

jesteśmy wstanie określić o jakiej konkretnej pojemności pojemniki będzie musiał zabezpieczyć 

Wykonawca, ponieważ zależy to od tego, które pojemniki zostaną zakwalifikowane do wymiany 

w wyniku np. uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji usługi. Z dotychczasowych doświadczeń 

wynika, że będą to pojemniki różnych pojemności. Np. od czerwca do września wymienionych 

zostało w sumie 15 pojemników (7 szt. 120 l., 7 szt. 240 l., 1 szt. 770 l). 

 

 



 
 

Pytanie nr 2 

W punkcie 4 ust. 2 OPZ, Zmawiający żąda aby wykonawca zaopatrzył mieszkańców w ilość 

650 000 sztuk worków na odpady ulegające biodegradacji. natomiast w punkcie 6 OPZ wskazuje, 

że wykonawca będzie zobowiązany zagospodarować ok. 1 350 Mg odpadów ulegających 

biodegradacji. Wnosimy o wyjaśnienie powyższej sytuacji ponieważ do zagospodarowania 

powyższej ilości odpadów ulegających biodegradacji według naszej praktycznej wiedzy 

wystarczy 200 000 sztuk worków. 

Odpowiedź: 

  W punkcie 4 ust. 2 OPZ Zamawiający wskazał, że:  

„Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wyposażać  

mieszkańców w worki na odpady, co powinno być wliczone w cenę zamówienia.” 

Następnie Zamawiający wskazał, że  

„Szacunkowa liczba worków na odpady: 

(…) Worki na odpady ulegające biodegradacji (kolor brązowy z napisem BIO) 120 l – (5000 * 

25 zbiórki * 5) 625 000 szt. „ 

Jak również Zamawiający zastrzegł, że: 

„Zamawiający dołożył należytej staranności przy określeniu liczby worków i pojemników. Mimo 

to faktyczna liczba może się różnić od wyżej podanych wartości, co Wykonawca musi wziąć pod 

uwagę przy sporządzaniu wyceny. „ 

Należy zwrócić uwagę, że ilości odpadów ulegających biodegradacji podane w OPZ dotyczą lat 

2017 – 2018. Ilość odpadów ulegających biodegradacji jest zmienna. Ponadto od 1 listopada 2019 

r. mieszkańcy będą mogli wrzucać do worka brązowego również bioodpady. 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w punkcie 6 OPZ wskazał, że nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia 

w przypadku zwiększenia ilości odebranych odpadów przez wykonawcę. Wnosimy o zmianę tego 

zapisu na następujący: Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku 

odebrania większej ilości odpadów, przekraczające 10% ilości wskazanej w pkt. 6 OPZ. 

Odpowiedź: 

  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę i jednocześnie 

działając stosownie do postanowień art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie postanowienia w pkt. 6 

OPZ o następującej treści: 

„Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku odbierania 

innych ilości odpadów.” 

Pytanie nr 4 

Wnosimy o zmianę poziomu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu do 

wartości 5 % wartości brutto umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień zmiany w tym punkcie. 

 



 
 

Pytanie nr 5 

Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych zawartych w § 10 wzoru umowy do n/w 

wartości: 

l. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

l) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 8 ust. l lub w przypadku realizacji umowy z prawem opcji w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto. określonego w § 8 ust. 4. 

2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych 

przez Zamawiającego. w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. określonego 

w § 8 ust. l lub w przypadku realizacji umowy z prawem opcji w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 4. 

3) w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportów, o których mowa 

w § 7 ust. 1; 

4) w wysokości 10 zł za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z 

nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z 

harmonogramem. o którym mowa w Załączniku nr i do umowy; w przypadku nieodebrania 

odpadów lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem. o którym 

mowa w Załączniku nr 1 do umowy, z danej ulicy/miejscowości (rozumianych jako obszar 

objęty obowiązkiem odebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, w którym nie nastąpiło 

skuteczne odebranie odpadów przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem) kara zostanie 

obliczona jako iloczyn stawki jednostkowej tj. 30 zł oraz liczby deklaracji z danej 

ulicy/miejscowości na dzień planowanego od biom. Do naliczenia kary umownej za 

nieodebranie odpadów lub ich nieterminowe odebranie w stosunku do danej 

ulicy/miejscowości wystarczającym jest stwierdzenie powyższego faktu przez pracownika 

Urzędu Gminy Michałowice w oparciu o wizję w terenie lub w oparciu o zawiadomienia 

mieszkańców danej ulicy/miejscowości bez względu na liczbę wykazanych przez właścicieli 

nieruchomości gotowości do odbioru odpadów w dniu pianowego odbioru. Kara naliczana 

będzie w sposób analogiczny za brak realizacji w terminie zgłaszanych reklamacji. 

5) w wysokości l zł za każdy przypadek niezamknięcia pojemnika po opróżnieniu lub 

nieodstawienia go na miejsce zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy; 

6) w wysokości 200 zl za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektu 

harmonogramu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do umowy; 

7) w wysokości 1000 zł za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu 

zaakceptowanego przez Zamawiającego; za równoznaczne z niedostarczeniem har- 

monogramu uwaza się sytuację, w której spośród 50 wybranych przez Zamawiające- 

go właścicieli nieruchomości więcej niż 10 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od 

Wykonawcy harmonogramu; 

8) w wysokości 200 zł za każdy dzień, w którym w godzinach świadczenia usług. 

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy 

sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym niemożliwe było bieżące 

kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług 

związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów trwające co najmniej 2 godziny; 

9) w wysokości 200 zł za każdy przypadek stwierdzenia, ze pojazd Wykonawcy nie jest 

czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 

10) w wysokości 100 zł za każdy dzień nieumieszczenia harmonogramu na stronie internetowej 

Wykonawcy; 

11) w wysokości 50 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodbierania odpadów 

z miejsc ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone w pojemnikach; 

12) w wysokości 5 zł (od jednej nieruchomości) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu 

pojemników i worków na odpady pod wskazany przez Zamawiającego adres; 



 
 

I3) w wysokości 5 zł za każdy przypadek niepozostawienia worków na wymianę przy 

odbiorze odpadów zbieranych selektywnie; 

14) w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze zapełnionego kontenera 

z PSZOK-u, kara zostanie obliczone jako iloczyn niezabranych kontenerów oraz wy- 

sokości kary; 

15) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu, o którym mowa w 

rozdziale 6 pkt. 3 załącznika nr I do niniejszej umowy; 

16) w wysokości 1000 zł za każdy dzień w którym usługa realizowana jest przez pojazd 

niespełniający normy emisji spalin zadeklarowanej przez wykonawcę w ofercie. Kara 

liczona będzie jako iloczyn stawki jednostkowej tj. 1 000 zł przez ilość samochodów 

niespełniających deklarowanej normy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień w tym punkcie. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w następujący sposób: 

 

W Rozdziale 16 SIWZ  „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, 

jest: 

„16.4 Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2019 r. o godz. 10:00” 

(…) 

 „16.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2019 r. godz. 12:15, (…)”. 

 

powinno być: 

„16.4 Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2019 r. o godz. 11:00” 

(…) 

 „16.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. godz. 14:15, (…)”. 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.  

 

Z-ca Wójta Gminy Michałowice  

 

/-/ Jerzy Sierak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.49.2019 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.: (22) 350 91 68 

http://www.bip.michalowice.pl/

