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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 
 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

                od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

PYTANIA 

 

1.       Zamawiający w § 3, pkt 1, lit. e) wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę do 

odbioru odpadów komunalnych m.in.: 

Przynajmniej 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12000 kg, 

dwufunkcyjnym wyposażonym w dźwig (typu hakowiec) oraz żuraw o udźwigu co 

najmniej 3200 kg do opróżniania pojemników z odpadami zebranymi w sposób 

selektywny. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy wyżej wymieniony pojazd ma być pojazdem typu hakowiec lub bramowiec 

dodatkowo wyposażonym w dźwig HDS będącym pojazdem nie wyposażonym w 

zabudowę bezpylną? 

Ponadto nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji usług odbioru odpadów, w tym 

również usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, daje 

nam wiedzę, że realizacja tego typu usług możliwa jest z równie dobrym skutkiem pod 

względem jakościowym i wydajnościowym oddzielnie pojazdami skrzyniowymi z 

HDS dla obioru odpadów z pojemników typu dzwon i worków, a oddzielnie 

pojazdami typu hakowiec dla odbioru odpadów z kontenerów. Rozwiązanie takie 

umożliwia efektywniejsze planowanie realizacji usług oraz tras pojazdów co znacznie 

obniża koszty realizacji zamówienia. 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy dopuszczalna jest realizacja odbioru odpadów komunalnych m.in.: 

e) Przynajmniej 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12000 kg, 

wyposażonym w dźwig (typu hakowiec) o udźwigu co najmniej 3200 kg do odbioru 

kontenerów z odpadami zebranymi w sposób selektywny. 

e’) Przynajmniej 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12000 kg, 

wyposażonym w żuraw HDS, o udźwigu co najmniej 3200 kg do opróżniania 

pojemników z odpadami zebranymi w sposób selektywny. 

 

 

2.       Zamawiający w § 3, pkt 3 wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę: Wykonawca 

odbiera i transportuje odpady, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów 

gromadzenia odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu remontów dróg itp. 

W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów 



 

realizacji przedmiotu zamówienia. Trasy odpadów przebiegają po drogach 

wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a także wewnętrznych drogach osiedlowych, 

gruntowych. Niektóre posesje są znacznie oddalone od centrów wsi. Zwłaszcza zimą i 

jesienią do niektórych miejsc utrudniony jest dojazd. Wykonawca musi na tą 

okoliczność dysponować samochodem umożliwiającym odbiór odpadów zgodnie z 

harmonogramem. W przypadku, gdy usługa nie będzie możliwa do zrealizowana w 

ustalonym terminie, dniem odbioru będzie dzień następny lub kolejne dni po 

wyznaczonym terminie, jednak nie dłużej niż 5 dni. 

 

W związku z powyższym wracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy Wykonawca ma każdorazowo informować Zamawiającego o braku możliwości 

odbioru odpadów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i dokumentować 

taki fakt notatką lub dokumentacją zdjęciową? 

- czy Zamawiający dopuszcza sytuację, że gdy usługa nie będzie możliwa do 

zrealizowana w ustalonym terminie, dniem odbioru będzie dzień następny lub kolejne 

dni po wyznaczonym terminie, jednak nie dłużej niż 5 dni roboczych? 

 

 

3.       Zamawiający w § 3, pkt 5 wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę do: 

Wykonawca ma obowiązek porządkowania terenu w miejscu wystawienia pojemników 

i worków z odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego 

z przepełnienia pojemnika lub uszkodzenia worka. Wykonawca zobowiązuje się do 

odbioru z miejsc ustawienia pojemników i worków ewentualnych rozsypanych oraz 

luźnych odpadów (np. porozrzucanych przez zwierzęta). 

Wykonawca nie może odpowiadać za sytuacje losowe np. złe zabezpieczenie 

pojemnika lub worka w miejscu jego odbioru przez właściciela nieruchomości, lub 

worki rozerwane przez zwierzęta, a tylko za zanieczyszczenie terenu powstałe w 

wyniku zaniedbania Wykonawcy, np. z powodu nieterminowego odbioru. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy dopuszczalne jest, że Wykonawca ma obowiązek porządkowania terenu w 

miejscu wystawienia pojemników i worków z odpadami komunalnymi w przypadku 

jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemnika lub z innej przyczyny 

leżącej po stronie Wykonawcy? 

 

 

4.       Zamawiający w § 3, pkt 17 wzoru umowy przedstawia obowiązek Wykonawcy: 

Raporty, o których mowa w ust. 15. i 16. muszą być przekazane do siedziby 

Zamawiającego wraz z kartami przekazania odpadów (jeśli dotyczą) do 7 dnia 

każdego następnego miesiąca. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie raportów, o których mowa w ust. 15 i 16 w 

ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca? 

 

 

5.       Zamawiający w § 4, pkt 4 wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę do: 

Wyposażenia do 01-07-2016 r. w urządzenia do gromadzenia odpadów zabudowań 

wielorodzinnych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) na ternie gminy: pojemniki o 

poj. 1100 litrów – 10 szt., kontenery KP-7 – 1 szt. , pojemniki typu kanarek – 15 szt. – 



 

podziałem na: papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale oraz szkło (o poj. 2 500l). 

Zamawiający przedstawi wykaz nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

wielorodzinnej.  

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy wyżej opisane pojemniki typu kanarek w ilości 15 szt. mają być rozumiane jako 

łączna ilość tych pojemników czy ma ich być po 15 sztuk na każdy rodzaj odpady tj. 

15 szt. pojemników na papier i tekturę, 15 szt. pojemników na tworzywa sztuczne i 

metale oraz 15 szt. pojemników na szkło? 

 

6.       Zamawiający w § 4, pkt 6 wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę do: 

Wyposażenia do 30-06-2016 r. dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w m. Snopków i Tomaszowice w odpowiednio oznakowane kontenery i 

pojemnik dla poszczególnych selektywnie zebranych odpadów, tj. 

- kontenery otwarte typu KP7- 6 sztuki (na odpady wielkogabarytowe, budowlane, 

rozbiórkowe i zużyte opony), 

- kontenery zamknięte typu KP7 - 2 sztuki (odpady zielone, popiół, żużel) 

- pojemnik zamykany o pojemności co najmniej 1100 l - 1 sztuka (na żarówki i 

świetlówki), 

- pojemnik zamykany na odpady niebezpieczne i chemikalia o poj. 1100 litrów – 2 

sztuki, 

- pojemniki zamykane o poj. 1100 l - 3 szt. na papier i tekturę, szkło, tekstylia, 

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe. 

- pojemnik zamykany o poj. 120 l. - na przeterminowane leki. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy wyżej wymieniona ilość pojemników to wyposażenie obu punktów PSZOK czy 

wyżej wymieniona ilość pojemników powinna znaleźć się na wyposażeniu każdego z 

dwóch punktów PSZOK? 

 

 

7.       Zamawiający w § 5, pkt 2 wzoru umowy przedstawia obowiązek Wykonawcy: 

selektywnie zebrane odpady komunalne z dwóch PSZOK-ów będą odbierane po 

telefonicznym zgłoszeniu potrzeby odbioru odpadów w zależności od zapełnienia, 

jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Czas reakcji Wykonawcy na dokonanie 

odbioru wynosi max. 2 dni robocze. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy w przypadku braku zgłoszenia ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek 1 raz na kwartał opróżnić pojemniki w punkcie PSZOK? 

 

 

8.       Zamawiający w § 6, pkt 2, lit. d wzoru umowy przedstawia obowiązek 

Wykonawcy: odbiór odpadów przez Wykonawcę musi odbywać się w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku w godzinach  7:00-20:00. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy Zmawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów w sobotę, w tygodniu w 

którym w jednym z dni od poniedziałku do piątku przypada dzień ustawowo wolny od 

pracy? 



 

 

 

9.       Zamawiający w § 7, pkt 3 wzoru umowy przedstawia obowiązek Wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować mieszkańców o terminach i zasadach 

zbiórki poprzez rozwieszenie plakatów w poszczególnych sołectwach najpóźniej na 2 

tygodnie przed planowanym terminem zbiórki. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy Zamawiający dopuszcza ustalenie terminu zbiórki objazdowej już na etapie 

opracowywania harmonogramu i zapisanie tego terminu w harmonogramie 

dostarczonym do mieszkańca, a co za tym idzie wyeliminowanie konieczności 

rozwieszania plakatów w sołectwach? 

 

10.   Zamawiający w pkt. III.2.2) SIWZ wymienia rodzaje i ilości odpadów 

komunalnych odebranych w roku 2015 wymieniając dwukrotnie: 

- kod 20 01 99 

- kod 20 03 07 

oraz wymieniając „popiół” pod kodami 10 01 01 i 20 03 99 i szkło pod kodami 15 01 

07 i 20 01 02 . 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- dlaczego dwukrotnie wymieniono kod 20 01 99, i 20 03 07  i jakie konkretnie 

odpady zostały zaklasyfikowane pod tymi kodami? 

- pod którym z kodów (10 01 01 lub 20 03 99) powinien być zakwalifikowany 

„popiół” i dlaczego w zestawieniu został zaklasyfikowany pod dwoma kodami? 

- pod którym z kodów (15 01 07  lub 20 01 02 ) powinien być zakwalifikowany 

„popiół” i dlaczego w zestawieniu został zaklasyfikowany pod dwoma kodami? 

 

 

11.   Zamawiający w § 3 pkt 11 projektu umowy zobowiązuje Wykonawcę do 

przekazywania do RIPOK w Bełżycach odpadów zmieszanych, odpadów zielonych i 

odpadów zebranych selektywnie. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- dlaczego Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych 

odpadów do RIPOK w Bełżycach skoro jest to przetarg na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów , a nie przetarg na sam odbiór i transport odpadów, a art. 9e ust.1 pkt 2) 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250) zobowiązuje podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości do przekazywania bezpośrednio do RIPOK jedynie 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych? 

 

 

12.   Zamawiający w § 3 pkt 12 projektu umowy zobowiązuje Wykonawcę do 

osiągania poziomów recyklingu mierzonego kwartalnie. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- dlaczego Wykonawca zobowiązany jest kwartalnie osiągać te poziomy skoro 

w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 



 

recyklingu, przygotowane do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych zobowiązuje do osiągania tych poziomów, 

ale mierzone w okresach rocznych? Co jeśli Wykonawca magazynuje segregowane 

odpady przez więcej niż jeden kwartał, a następnie po uzyskaniu ekonomicznie 

uzasadnionej partii transportowej przezuje ww. odpady do recyklera? Zapis użyty 

przez Zamawiające uniemożliwia Wykonawcy magazynowania odpadów do 

osiągnięcia ekonomicznie uzasadnionej partii transportowej.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu na wymóg osiągania poziomów 

recyklingu mierzony w okresie rocznym. 

 

 

13.   Zamawiający w § 12 lit. i) projektu umowy przewiduje karę umowną w wysokości 

2000,00 zł za stwierdzenia przez Zamawiającego, że sprawozdanie, o którym mowa w 

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

U. z 2016 r., poz. 250) przekazane Zamawiającemu, sporządzone zostało nierzetelnie. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- dlaczego kara ta jest aż tak duża skoro art.9x ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 

przewiduje karę za ww. czynność w wysokości od 200-500 zł? 

- czy jest to błąd pisarski Zamawiającego? Jeśli tak, wnioskujemy o korektę zapisu na 

200 zł zamiast 2000 zł. 

 

14.   Zamawiający w § 12 projektu umowy przewiduje szeroki katalog kar umownych. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy Zamawiający dopuszcza dodanie w § 12 umowy ust. 6 w brzmieniu 

„Zamawiający uprawniony jest do naliczenia na podstawie umowy  kar umownych w 

wysokości nie przekraczającej wartości 10% wynagrodzenia wykonawcy wskazanego 

w § 10 ust. 1 umowy”? Jeżeli tak, to prosimy o wprowadzenie odpowiedniej zmiany. 

 

15.   Zamawiający w § 12 projektu umowy przewiduje szeroki katalog kar umownych. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 

- czy Zamawiający dopuszcza dodanie w § 12 umowy zapisu, iż y 12 ust. 1 naliczane 

będą w sytuacjach, w których zdarzenia stanowiące podstawę kar umownych powstały 

z winy Wykonawcy”? Jeżeli tak, to prosimy o wprowadzenie odpowiedniej zmiany. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODPOWIEDZI 

 

Pytanie 1 - dotyczy § 3, pkt 1, lit. e) wzoru umowy 

 

W opinii Zamawiającego opisany sposób świadczenia usługi uwzględniający specyfikę terenu 

wydaje się najbardziej racjonalny i ogólnie możliwy do wykonania, ale jeżeli Wykonawcy 

mają alternatywne sposoby świadczenia usługi Zamawiający nie chce ich ograniczać. W 

związku z powyższym Zamawiający usuwa w § 3, pkt 1 lit e) f) natomiast litera d) otrzymuje 

brzmienie: 

 

d) pojazdami zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

 

Pytanie 2 - dotyczy § 3, pkt 3 wzoru umowy 

Wykonawca każdorazowo powiadamia Zamawiającego o braku możliwości odbioru 

odpadów w formie elektroniczniej (e-mailem). Zaistniały fakt  należy udokumentować 

fotografiami.  

W przypadku, gdy usługa nie będzie możliwa do zrealizowania w ustalonym terminie 

odbiór należy zrealizować w ciągu 5 dni. 

 

Pytanie 3 - dotyczy § 3, pkt 5 wzoru umowy 

Mieszkańcy Gminy Jastków mają obowiązek wystawić pojemniki na odpady w 

miejscach dostępnych przed posesją do godziny 7.00 rano w dniu odbioru odpadów. Jednak 

zdarzają się przypadki, kiedy mieszkańcy ze względu na tryb pracy wystawiają te pojemniki 

dzień wcześniej. W związku z tym nie wykluczamy, że taka sytuacja może zaistnieć i będzie 

konieczność uporządkowania terenu przez Wykonawcę mimo, iż zaistniała sytuacja wynikła 

nie z jego winy. Z doświadczenia przy wykonywaniu usług odbioru odpadów komunalnych  

takie sytuacje zdarzały się sporadycznie.  

 

Pytanie 4 - dotyczy § 3, pkt 17 wzoru umowy 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5 - dotyczy § 4, pkt 4 wzoru umowy 

Pojemniki, które będą ustawione przy budynkach wielorodzinnych typu kanarek 

powinny być na każdy rodzaj odpadów tj. 15 szt. pojemników na papier i tekturę, 15 szt. 

pojemników na tworzywa sztuczne i metale oraz 15 szt. pojemników na szkło. 

 

Pytanie 6 - dotyczy § 4, pkt 6 wzoru umowy 

Wymieniona ilość pojemników we wzorze umowy w § 4 pkt 6 to wyposażenie dla 

każdego punktu oddzielnie. 

 

Pytanie 7 - dotyczy § 5, pkt 2 wzoru umowy 



 

W przypadku braku zgłoszenia ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

1 raz na kwartał opróżnić pojemniki w Punktach PSZOK. 

 

Pytanie 8 - dotyczy § 6, pkt 2, lit. d. wzoru umowy 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru odpadów w sobotę, w tygodniu w 

którym w jednym z dni od poniedziałku do piątku przypada dzień ustawowo wolny od pracy. 

 

Pytanie 9 - dotyczy § 7, pkt 3 wzoru umowy 

Zamawiający dopuszcza umieszczenie w harmonogramie odbioru odpadów 

informacje na temat objazdowej zbiórki odpadów bez konieczności rozwieszania plakatów w 

sołectwach. 

 

Pytanie 10 – dotyczy pkt. III.2.2) SIWZ  

 - dlaczego dwukrotnie wymieniono kod 200199 i 200307 i jakie konkretne odpady 

zostały zakwalifikowane pod tymi kodami? Dwukrotne wymienienie tego samego odpadu 

wynika z faktu, że odpady te odbierane są z dwóch różnych Punktów Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Takie informacje zostały przekazane do tut. Urzędu od firmy 

odbierającej odpady w 2015 r. Kod 20 03 07 to odpady wielkogabarytowe i 20 01 99 to 

odpady inne nie wymienione frakcje zebrane w sposób selektywny. 

 - pod którym z kodów (100101 lub 200399) powinien być zakwalifikowany „popiół” i 

dlaczego w zestawieniu został zakwalifikowany pod dwoma kodami?  

Popiół jest specyficznym odpadem, system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Jastków nie przewiduje odbierania popiołu bezpośrednio od mieszkańców. Dlatego 

mieszkańcy muszą go we własnym zakresie składować/przechowywać w odpowiednim 

miejscu.  W przypadku jeśli mieszkaniec dysponuje dużą ilością popiołu to może we własnym 

zakresie dostarczyć ten odpad do PSZOK-ów. Niestety nie istnieje konkretny kod z grupy 20 

dla czystego popiołu paleniskowego i musi on zostać zaklasyfikowany pod kodem 20 01 99 

lub 20 03 99. Kod 10 01 01 wg katalogu odpadów to żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów. Firma odbierająca odpady w tym okresie tak zakwalifikowała popioły.  

 - pod którym z kodów (150107 lub 200102) powinien być zakwalifikowany „popiół” i 

dlaczego w zestawieniu został zakwalifikowany pod dwoma kodami? 

Pytanie jest nieprecyzyjne ponieważ kod 150107 to opakowania ze szkła, a kod 200102 to 

szkło, natomiast wyjaśnienie dotyczące popiołu zostało przedstawione powyżej. Odpady o 

kodzie 20 01 02 to segregowane i gromadzone selektywnie szklane odpady komunalne z 

wyłączeniem odpadów opakowaniowych. Mogą to być stłuczone lub uszkodzone kieliszki, 

kryształ itp. Odpady opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 to odpady opakowaniowe, takie 

jak butelki, słoiki powstające w gospodarstwach domowych. Powyższe odpady zostały 

zakwalifikowane pod tymi kodami ponieważ można je uwzględnić w sprawozdaniu wójta 

burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Służy to do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji suchych zgodnie z rozporządzeniem 

MŚ z dnia 29 maja 2012 r. 

 

Pytanie 11 - dotyczy § 3, pkt 11 wzoru umowy 

Zgodnie z art. 6d ust. 5) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 

przypadku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wójt w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuje do wskazania instalacji do 



 

których będą przekazywane odpady selektywnie zebrane. Konkretne zobowiązanie 

Wykonawcy do przekazania odpadów selektywnie zebranych do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bełżycach jest wskazane w załączniku do SIWZ 

czyli w projekcie umowy. Jest to związane z tym, że Gmina Jastków należy do Celowego 

Związku Gminy „PROEKOB”, który finansował utworzenie przedmiotowej instalacji. 

Kierowanie strumienia odpadów właśnie do Bełżyc jest jak najbardziej zasadne, w celu 

zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów do zakładu, którego gmina jest 

współzałożycielem. 

Ponadto zgodnie z uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Lubelskiego 2017” przedmiotowy RIPOK w Bełżycach jest istniejącą instalacją dla Regionu 

Południowo-Zachodniego w którym znajduje się Gmina Jastków.  

 

Pytanie 12 - dotyczy § 3, pkt 12 wzoru umowy 

Zapis zobowiązujący Wykonawcę do osiągnięcia kwartalnych poziomów recyklingu 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji suchych 

zostanie poprawiony na roczny zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem. 

 

Pytanie 13 - dotyczy § 12, lit. i) wzoru umowy 

Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250) kara za nierzetelnie sporządzone 

sprawozdanie przewiduje się karę  w wysokości od 200-500 zł. W projekcie umowy w § 12, 

lit. i)  nastąpi zmiana zapisu z 2000 zł. na 500 zł. kary.  

 

 Pytanie 14 - dotyczy § 12 wzoru umowy 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 15 - dotyczy § 12 wzoru umowy 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia SIWZ 

w wymienionym wyżej zakresie, jednocześnie zamieszczając poprawiony wzór umowy. 

Powyższe zmiany zdaniem Zamawiającego nie wymagają dodatkowego czasu na 

wprowadzenie zmian w ofertach  oraz  nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. W związku 

tym, że termin składania ofert jest odległy pozostaje on bez zmian.  

 

 

 


