
 

Gubin, dnia 01.12.2022 r. 

 

ZP/N/7/2022 

 

 

ODPOWIEDI NA PYTANIE DO SWZ 

MODYFIKACJA SWZ, OPZ, ZAŁ. NR 3 I UMOWY 
 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim 

oraz z innych miejsc i terenów”.          
 

 W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do 

Zamawiającego od Uczestników postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej. 
 

Pytanie 1 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakim doświadczeniem powinien wykazać się wykonawca. 

Ponieważ z obecnych zapisów Zamawiający wymaga aby doświadczenie wykonawcy wynosiło 

co najmniej 1000 Mg/rok. Zapis w obecnej sytuacji budzi wątpliwości, czy każda usługa              

w 3 latach ma wynosić 1000 Mg/rok, czy może 1000 Mg w trzech ostatnich latach dla 1 usługi? 

Prosimy o dostosowanie zapisów do rozporządzenia z dnia 23.12.2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy. Jedynie w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych Wykonawca przedstawia referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające należyte wykonywanie usług, które są wystawione w okresie ostatnich                   

3 miesięcy. Przy usługach zakończonych referencje lub inne dokumenty mogą być starsze 

(max. do 3 lat od daty ich zakończenia).  

 
Odpowiedź: 

Doświadczenie Wykonawcy, jakie wymaga Zamawiający, to 1 usługa w wymiarze co 

najmniej 1000Mg/rok w czasie 1 roku za okres ostatnich 3 lat.  

Zamawiający modyfikuje SWZ w rozdziale X pkt 2 ppkt e. 
 
Było: 
e) wykazu świadczonych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty; dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 
 
 



Jest: 
e) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

 
 
Pytanie 2 

Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem urządzeń do selektywnego 

gromadzenia odpadów w jaki ma być wyposażona baza magazynowa i w jaki sposób 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego wymogu? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający pod pojęciem urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów rozumie 

pojemniki, kontenery, boksy bądź pomieszczenia do tego celu przystosowane. W celu 

spełnienia tego wymogu Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie                        

wg. Zał. Nr 3. 

Zamawiający zmodyfikował Zał. Nr 3.   
 

 
Pytanie 3 

Wnosimy o zmianę zapisów w OPZ pkt. 5.2.d) oraz w projekcie umowy § 1 pkt.3.a) i b)                

W przypadku nieuwzględnienia powyższych zmian podmiot zainteresowany niniejszym 

postępowaniem nie będzie mógł złożyć oferty.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wskazanych wymagań i modyfikuje:  

 

OPZ. 

Było: 

d) wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych spełniających standardy 

technologiczne, zapewniających osiągnięcie poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których 

mowa w art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Jest: 

d) wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych spełniających standardy 

technologiczne.  

 

PROJEKT UMOWY: 
Było:  

3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do wykonywania 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ nr 



ZP/N/7/2022,  a w szczególności do: 

a) osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych i nie przekroczenia poziomu składowania w wysokości określonej  w 

ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i 

aktami wykonawczymi wydanymi w tym zakresie. 

b) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania do wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra 

środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412). 

Jest 

3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do wykonywania 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ nr 

ZP/N/7/2022.                              

 
 
Pytanie 4 

W związku z faktem, iż działalność instalacji regulowana jest przez stosowne akty prawne na 

podstawie, których sporządzony został regulamin przyjmowania odpadów w instalacji 

wnosimy o uwzględnienie obowiązującego regulaminu w projekcie umowy lub ewentualne 

wprowadzenie jako załącznik do umowy, który będzie regulował między innymi takie kwestie 

jak: poruszanie się pojazdów na terenie instalacji, zachowanie obsługi pojazdów, które ze 

względu na fakt posiadania wdrożonej normy ISO 45001 są dla nas priorytetowe.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dołączenie do niniejszej umowy regulaminu przyjmowania odpadów 

w instalacji przedłożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 
 
Pytanie 5 

Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie kiedy i na jakich zasadach Zamawiający przekaże 

wykaz pojazdów dostarczających odpady w ramach zamówienia?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający w terminie do dnia 30 grudnia 2022r. przekaże Wykonawcy wykaz 

pojazdów dostarczających odpady w ramach zamówienia w formie tabelarycznej                 

e-mailem lub pismem. 
 
 
Pytanie 6 

Wykonawca uprzejmie prosi o wykreślenie §4 pkt 8. wzoru umowy, który jest sprzeczny z 

pkt. 15. tego paragrafu.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie stwierdził sprzeczności. 
 
 
 
 
 
 



Pytanie 7 

Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie §4 pkt 9. wzoru umowy mówiącego o prawie 

Zamawiającego do pomniejszenia ilości odpadów przekazanych oraz ilości transportowanych 

kontenerów. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż podane ilości mają charakter 

szacunkowy, natomiast faktycznie przekazana ilość w danym miesiącu musi być bezwzględnie 

zafakturowana.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że ilości odpadów przekazanych oraz ilości transportowanych 

kontenerów mają charakter szacunkowy, w związku z powyższym niezbędne było 

wprowadzenie powyższego zapisu. 
 
 
Pytanie 8 
Wykonawca uprzejmie prosi o zmianę zapisu § 4 pkt. 10. dotyczącego terminu płatności z 30 
dni na 14 dni. W obecnej sytuacji galopującej inflacji Wykonawcy nie mają możliwości 
kredytowania zadania przez łączny okres 2 miesiące.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 30 dni na 21 dni 
 

Było: 

Wynagrodzenie podlega zapłacie po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury w terminie do 

30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 
 

Jest: 

Wynagrodzenie podlega zapłacie po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury w terminie do 

21 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 
 
Pytanie 9 

Mając na uwadze zakres zamówienia Wykonawca uprzejmie prosi o zmniejszenie kar 

opisanych w projekcie umowy §6 o 50%.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 10 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 6 pkt 1. pkt 5) dotyczący wysokości kary dla 

niezrealizowanej części umowy.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 6 pkt 3. „… w wysokości 10% pozostałego 
wynagrodzenia brutto”.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 



Było: 

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w  wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto – niezrealizowanej części umowy. 

 
Jest: 

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w  wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto – niezrealizowanej części umowy. 

 
Pytanie 12 

Wykonawca wnosi o zmniejszenie w § 6 pkt 8. maksymalnego wymiaru kar do 20% 

wynagrodzenia brutto.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wymiaru kary do 50%. 
Było: 

8. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do kary umownej określone w ust. 1 mogą być 

kumulowane i naliczane wielokrotnie     w przypadku powtarzających się naruszeń 

postanowień umowy, w odniesieniu do każdego zachowania naruszającego 

postanowienia umowy. Limit kar umownych określonych w ust. 1, do których 

naliczenia upoważniony jest Zamawiający, odpowiada łącznie równowartości 60% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4 umowy. 

Jest: 

8. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do kary umownej określone w ust. 1 mogą być 

kumulowane i naliczane wielokrotnie     w przypadku powtarzających się naruszeń 

postanowień umowy, w odniesieniu do każdego zachowania naruszającego 

postanowienia umowy. Limit kar umownych określonych w ust. 1, do których 

naliczenia upoważniony jest Zamawiający, odpowiada łącznie równowartości 50% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4 umowy. 

 
Pytanie 13 

Mając na uwadze fakt galopującej inflacji, rosnących kosztów zakupu paliw płynnych, 

wysokość opłaty marszałkowskiej oraz niestabilny rynek energetyczny, jak również zmianę 

minimalnego wynagrodzenia w styczniu oraz lipcu 2023 r. Wykonawca wnosi o rozszerzenie 

katalogu dopuszczalnych zmian o przesłanki ustawowe: „Cena wskazana w ofercie, może ulec 

zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty: 1) związane ze zmianą stawki podatku od 

towarów i usług; 2) związane ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) związane ze zmianą zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników wykonawcy; 4) związane ze 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

5) w przypadku wystąpienia okoliczności mających istotny wpływ na ich wysokość związanych 



ze stanem epidemii w związku z COVID-19”. , jak również inne czynniki mające wpływ na 

koszty prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku 

nieuwzględnienia powyższych zmian podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu nie 

będzie mógł złożyć oferty.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany, tj.: 

Cena wskazana w ofercie, może ulec zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty: 

1) związane ze zmianą stawki podatku od towarów i usług, 

natomiast pozostałe koszty mogące mieć wpływ na cenę oferty należy uwzględnić przy 

kalkulacji i opracowywaniu oferty. 

Zamawiający modyfikuje projekt umowy dopisując w §4 pkt 21. 

21. Cena wskazana w ofercie, może ulec zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty 

związane ze zmianą stawki podatku od towarów i  usług; 

 
Pytanie 14 

Zdaniem Wykonawcy niezasadne jest przenoszenie kar naliczanych na Zamawiającego przez 

Gminę na Wykonawcę tego zadania. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o 

wykreślenie następujących punktów projektu umowy § 6 pkt 1.3), 6). Wykonawca nie będzie 

mógł złożyć oferty w ww. postępowaniu nie znając wysokości potencjalnie naliczanych mu 

kar.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 pkt 1.3), ponieważ brak półrocznych 

sprawozdań sporządzanych przez Wykonawcę spowoduje uniemożliwienie wykonania 

sprawozdania, sporządzanego przez Zamawiającego dla danej Gminy . 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §6 ust. 1 pkt 6). 
 

Było: 

6) za nieosiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia                          

i recyklingu odpadów komunalnych oraz nieuzyskania poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

ustalonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                      

w gminach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości opłaty 

naliczonej Zamawiającemu przez Gminę  z tytułu jak wyżej; 

 
Pytanie 15 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisów § 7 pkt 1. ppkt f. oraz wykluczającego go ppkt. j. 

Zamawiający daje możliwość zmiany wynagrodzenia jeżeli współczynnik inflacji w okresie 

pierwszego półrocza przekroczy 30%, natomiast w ppkt. j. maksymalna wartość zmiany nie 

może przekroczyć wskaźnika inflacji. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi sprzeczności. 
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