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Jastków, dnia 26-04-2021
WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Jastków
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści
SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.
1. W związku z obecnie panującą sytuacją w naszym kraju wnosimy o dodanie do projektu

umowy paragrafu
postępowania:

dotyczącego

odpowiedzialności

obydwóch

stron

niniejszego

„§ …
Odpowiedzialność
1. Strony oświadczają, iż w związku z panującą pandemią wirusa SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, mają świadomość, że:
stan epidemii może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy, w szczególności może
spowodować opóźnienia, przerwy w odbiorze odpadów, a w ostateczności rozwiązanie
umowy,
b) stan pandemii jest okolicznością niezależną od żadnej ze stron, a niemożność wywiązania
się z obowiązków umownych wywołana następstwami pandemii takimi jak: absencja pracowników spowodowana kwarantanną, chorobą, sprawowaniem opieki nad dziećmi lub
ograniczeniami nałożonymi przez uprawnione władze, jest czynnikiem za który Strony nie
ponoszą winy.
a)

2. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność kontraktową wywołaną następstwami epidemii

SARS-cov-2, w szczególności mogącą wynikać z opóźnień, braku odbioru odpadów lub rozwiązania niniejszej umowy.
3. W każdym wypadku strona powołująca się na niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na niej obowiązków umownych z powodu pandemii wirusa SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zobowiązana jest wskazać drugiej Stronie podstawę faktyczną swoich twierdzeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający uważa, że zapisy są prawidłowe i dostosowane do przedmiotu zamówienia w związku
z tym nieuwzględni w projekcie umowy paragrafu dotyczącego Odpowiedzialności.
W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 w do SWZ w części 2
Zamawiający zapisał:
„3. Realizując usługę Wykonawca będzie obsługiwał i odbierał odpady z Punków Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).”
Oraz we wzorze umowy – Załącznik 2b §3 ust. 9 Wykonawca zapisał:
„Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439 z późn.

zm.).”
2. Wnosimy o doprecyzowanie kto jest prowadzącym PSZOK?

Odpowiedź:
Prowadzącym PSZOK jest Gmina Jastków.

3. W przypadku, gdy prowadzącym PSZOK jest Zamawiający wnosimy o usunięcie zapisu

dotyczącego sporządzań sprawozdań.
Odpowiedź:
Zapis w załączniku 2b w §3 ust. 9 „Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.)” zostanie usunięty.
4. Wnosimy o wskazanie ilości gospodarstw domowych w podziale na zabudowę

jednorodzinną
i wielorodzinną.
 ilości gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej: 4166 szt.
 ilości gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej:
 Snopków - 66 lokali (w skład tej wspólnoty wchodzi 5 bloków i 3 budynki w
zabudowie bliźniaczej) ,
 Panieńszczyzna ul. Chmielowa 1 – 18 lokali (1 blok),
 Panieńszczyzna al. W-wska 36 – 18 lokali (1 blok),
 Panieńszczyzna al. W-wska 38 – 12 lokali (1 blok),
 Panieńszczyzna al. W-wska 34 – 18 lokali (1 blok),
 Panieńszczyzna ul. Szkolna 2 – 18 lokali (1 blok).
We wzorze umowy § 3 ustęp 5 Zamawiający zapisał:
„Wykonawca ma obowiązek porządkowania terenu w miejscu wystawiania pojemników i worków z
odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia
pojemników lub uszkodzenia worka.”
5. Wnosimy o zmianę zapisu na:
„Wykonawca ma obowiązek porządkowania terenu w miejscu wystawiania pojemników i worków
z odpadami komunalnymi w obrębie 1 metra, w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego
z przepełnienia pojemników lub uszkodzenia worka.”
Odpowiedź:
Zapis zostanie uwzględniony w załączniku 2a w § 3 ustęp 5 przedmiotowej umowy.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 3 ustęp 9 Zamawiający zawarł zapis:
„ Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej,
zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2022”
6. Zgodnie z art.17 ust. 3 ustawy nowelizującej z dniem wejścia w życie nowelizacji tracą
moc uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Niezasadnym jest zatem narzucanie konieczności przekazywania odpadów do instalacji posiadających status RIPOK. Ponadto zniesiono zasadę regionalizacji. Niezasadnym jest zatem
narzucanie Wykonawcy przekazywania ww. odpadów do „zrejonizowanych” instalacji.
Wnosimy o dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439): „Podmiot odbierający odpady ko-

munalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r.
o odpadach;
2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji
komunalnej.”
Zgodnie z powyższymi zapisami ustawy nie ma obowiązku przekazywania odpadów zielonych bezpośrednio Instalacji Komunalnej. Z uwagi na to, że zapis ten w sposób istotny
ogranicza możliwość zagospodarowania odpadów zielonych, a nie znajduje poparcia w
przepisach prawa, wnosimy o modyfikacje tego zapisu i umożliwienie przekazywania odpadów zielonych tak jak odpadów segregowanych tj. do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami […].
Odpowiedź:
Zapis w załączniku 2a § 3 ustęp 9 zostanie zmieniony na:
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do funkcjonujących instalacji
spełniajacych wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i
posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 3 ustęp 16 Zamawiający zapisał:
„Raport, o którym mowa w ust. 6 muszą być przekazane do siedziby Zamawiającego wraz z kartami
przekazania odpadów potwierdzającymi ilości odpadów gromadzonych w sposób selektywny z
terenu gminy Jastków. Raporty będą podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.”
Oraz we wzorze umowy – Załącznik 2b §3 ustęp 7 Zamawiający zapisał:
„Raport, o którym mowa w ust. 15 musi być przekazany do siedziby Zamawiającego wraz z kartami
przekazania odpadów do 7 dnia każdego następnego miesiąca.”
7. Zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 15) oraz art. 83 ust. 2 i 2a u.o. wójt, burmistrz lub prezydent
miasta posiadają dostęp do BDO dający możliwość weryfikacji zgodności ze stanem
rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy odpadów ewidencji odpadów. Zgodnie z
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie
funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce
odpadami (Dz. U. poz. 2414) wójt, burmistrz, prezydent miasta posiadają dostęp do
informacji o których mowa w art. 79 ust. 2-5 ustawy tj. m. in. informacji o dokumentach
ewidencji odpadów. Comiesięczne przekazywanie wydruków sporządzonych
elektronicznie kart przekazania odpadów jest sprzeczne z założeniami BDO, która
narzuca elektroniczny przepływ dokumentów
w gospodarce odpadami.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że czynność ta sprzeczna jest także
z
szeroko pojętą ochroną środowiska generując zbędne zużycie papieru w ilości kilkuset
arkuszy miesięcznie.
W związku z powyższym wnosimy o oraz zmodyfikowanie zapisu we wzorze umowy.
Odpowiedź:
Zapis w załączniku 2a § 3 ustęp 16 „…wraz z kartami przekazania odpadów…” zostanie
wykreślony.
Zapis w załączniku 2b § 3 ustęp 7 „…wraz z kartami przekazania odpadów potwierdzającymi ilości
odpadów gromadzonych w sposób selektywny z terenu gminy Jastków.” zostanie wykreślony.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 3 ustęp 19 podpunkt 3 Zamawiający zapisał:

„w zakresie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
dokument potwierdzający, że Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie o
odpadach.”
8. Od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 238 ust. 1 w związku z art. 235 ust 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), Główny Inspektor
Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji
odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym złożenia
oświadczenia potwierdzającego posiadanie wpisu w obecnym stanie prawnym jest
niemożliwe.
Odpowiedź:
Zapis w załączniku 2a § 3 ustęp 19 zostanie zmieniony na:
„Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, zdolność techniczną i zawodową, w
celu wykonania przedmiotu umowy, w tym posiada niezbędne wpisy do rejestrów i zezwolenia
wymagane i konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponadto oświadcza, że
posiada lub dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje wymaganą liczbą oraz
rodzajem środków transportu do realizacji przedmiotu umowy – zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, oraz potencjałem osobowym do realizacji przedmiotu zamówienia”.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 4 ustęp 5 Zamawiający zawarł następujący zapis:
„5) Popiół – worek o pojemności 60 l. w kolorze szarym/czarnym – 1 worek/miesiąc/gospodarstwo
domowe”
9. W celu prawidłowej kalkulacji oferty wnosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ma
wyposażyć gospodarstwa domowe w worki na popiół w ilości 1 szt./miesiąc zbiórki (tj. 6
szt.), czy 1 szt. / każdy miesiąc (tj. 12 szt.).
Odpowiedź:
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w okresie kiedy mieszkańcy nie oddają popiołu przy swoich
posesjach. Odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości odbywa się od 1 listopada. Przed tym
miesiącem Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie do każdej nieruchomości 1 worka na ten
odpad. W przypadku oddania przez właścicieli nieruchomości więcej worków z popiołem
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania takiej samej ilości worków jaką odebrał (na zasadzie
worek za worek).
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 4 ustęp 6 Zamawiający zawarł następujący zapis:
„6. (…).W przypadku braku pojemnika mieszkańcy mogą gromadzić odpady zmieszane w czarnych
workach
z napisem „Odpady komunalne zmieszane”.
10. W celu prawidłowej kalkulacji oferty wnosimy o doprecyzowanie kto wyposaża
mieszkańców w ww. worki.
Odpowiedź:
Wykonawca wyposaża mieszkańców w czarne worki na odpady zmieszane komunalne w
przypadku braku pojemnika.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 4 ustęp 7 Zamawiający wskazuje ilości i rodzaje pojemników
do wyposażenia w celu gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej.
11. W celu prawidłowej kalkulacji oferty wnosimy o podanie dokładnych lokalizacji miejsc, w
których będą miały być ustawione pojemniki.
Odpowiedź:
Snopków – wyznaczone jedno miejsce dla wszystkich bloków na terenie wspólnoty (za garażami
mieszkańców) ,

Panieńszczyzna ul. Chmielowa 1 – wyznaczone miejsce przy bloku wspólnoty,
Panieńszczyzna al. W-wska 36 – na parkingu przy bloku wspólnoty,
Panieńszczyzna al. W-wska 38 – na parkingu przy bloku wspólnoty,
Panieńszczyzna al. W-wska 34 – w wyznaczonym miejscu przy bloku wspólnoty,
Panieńszczyzna ul. Szkolna 2 – altana śmietnikowa przy bloku wspólnoty,
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 4 ustęp 7 Zamawiający zawarł następujący zapis:
„Wyposażenie przez Wykonawcę w terminie 2 dni od podpisania umowy w urządzenia do
gromadzenia odpadów zabudowań wielorodzinnych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) na
terenie gminy.”
12. Wnosimy o wydłużenie terminu na podstawienie kontenerów w zabudowie wielorodzinnej
do 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
Odpowiedź:
Zapis zostanie zmieniony na:
„Wyposażenie przez Wykonawcę w terminie 5 dni od podpisania umowy w urządzenia do
gromadzenia odpadów zabudowań wielorodzinnych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) na
terenie gminy.”
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 5 ustęp 2 punkt g) Zamawiający wyznacza maksymalną ilość
worków z odpadami ulegającymi biodegradacji na każde gospodarstwo domowe.
13. Wnosimy o podanie informacji w jaki sposób Wykonawca ma weryfikować ilości odpadów
w zabudowie wielorodzinnej z podziałem na gospodarstwa domowe, zważywszy na fakt, że
odpady tam gromadzone są w pojemnikach.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy na jedno gospodarstwo domowe przypada max 4 worki
na bioodpady. Odpowiednia ilość tych worków zostanie przekazana do zarządzających daną
wspólnotą, którzy następnie będą je wydawać poszczególnym mieszkańcom.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 7 ustęp 5 Zamawiający wyznacza termin 5 dni na
przedstawienie projektu harmonogramu.
14. Wnosimy o wydłużenie terminu na przedstawienie harmonogramu do 7 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zapis zostanie zmieniony na:
„Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący okres umowy Wykonawca opracuje i
przedłoży Zamawiającemu jego projekt w ciągu 7 dni od dnia przekazania szczegółowego wykazu
nieruchomości objętych umowa odbioru.”
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 7 ustęp 4 punkt 2) Zamawiający zawarł następujący zapis:
„2) w zabudowie wielorodzinnej – umieszczając informację przy każdym wejściu do budynku
wielolokalowego”.
15. W celu prawidłowej kalkulacji oferty wnosimy o doprecyzowanie ilości wejść do
budynków wielolokalowych.
Odpowiedź:
We wspólnotach w miejścowości Panieńszczyzna jest 13 wejść, w miejscowości Snopków 14
wejść.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 8 ustęp 1 Zamawiający zapisał:
„W przypadku reklamacji (brak odbioru odpadów lub niedostarczenie worków) Wykonawca
zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, do jej realizacji.”
16. Wnosimy o zmianę zapisu na:

„W przypadku reklamacji (brak odbioru odpadów lub niedostarczenie worków) Wykonawca
zobowiązany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego, do jej
realizacji.”
Odpowiedź:
Wniosek o zmianę zapisu w powyższym paragrafie umowy zostanie uwzględniona.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 10 ustęp 4 Zamawiający wskazuje frakcję „b) odpady
komunalne nie wymienione w innych podgrupach”
17. Wnosimy o doprecyzowanie kodu odpadu informującego jaką frakcję Zamawiający ma
na myśli. Wymieniona frakcja nie jest wskazana w formularzu ofertowym.
Odpowiedź:
W umowie – załącznik 2a w § 10 ustęp 4 usuwa się zapis „b) odpady komunalne nie wymienione w
innych podgrupach” oraz usuwa się zapis § 10 ustęp 2 pkt. 2) ppkt. b).
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 11 ustęp 1 podpunkt 2 Zamawiający zapisał:
„2) niedostarczeniu któremukolwiek z właścicieli nieruchomości worków do selektywnej zbiórki
odpadów w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,”
18. Wnosimy o zmianę zapisu na:
„niedostarczenie właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 50,00 zł. Za równoznaczne z niedostarczeniem worków uważa się sytuację, w której
spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób
oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy worków,”
Odpowiedź:
Zamawiający uważa, że zapisy są prawidłowe i dostosowane do przedmiotu zamówienia
w związku z tym pozostają bez zmian.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 11 ustęp 1 podpunkt 3 Zamawiający zapisał:
„3) niedostarczenia któremukolwiek z właścicieli nieruchomości harmonogramów wywozu
odpadów do dnia ……..r. w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki za jeden niedostarczony
harmonogram.”
19. Wnosimy o zmianę zapisu na:
„niedostarczenia któremukolwiek z właścicieli nieruchomości harmonogramów wywozu odpadów do dnia ……..r. w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki za jeden niedostarczony harmonogram. Za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramów uważa się sytuację, w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób
oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu, ”
Odpowiedź:
Zamawiający uważa, że zapisy są prawidłowe i dostosowane do przedmiotu zamówienia
w związku z tym pozostają bez zmian.
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 3 ustęp 10 Zamawiający zapisał:
„Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
umożliwiający osiągnięcie określonych poziomów:
1) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych – poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji
odpadów;
2) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017r. w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.”

Oraz we wzorze umowy – Załącznik 2a § 11 ustęp 1 podpunkt 8 Zamawiający zawarł zapis:
„za każdą tonę brakującej masy odpadów wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości
350,00 zł brutto”
A także we wzorze umowy – Załącznik 2b § 3 ustęp 5 Zamawiający zapisał:
„Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
umożliwiający osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz.1439 z późn. zm.) oraz aktualnie
obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.”
20. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przerzuca na Wykonawcę obowiązek
osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz dopuszczalnego poziomu masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji?
Tego rodzaju zapisy, i przerzucenie obowiązku jest niedopuszczalne w świetle
obowiązujących przepisów, gdyż odpowiednie przepisy prawa jednoznacznie wskazują na
to, że obowiązek ten obciąża, z mocy praw, gminy. Z istoty tzw. prawa publicznego wynika
bowiem, że obowiązki podmiotu publicznego, a takim jest jednostka samorządu
terytorialnego, nie mogą być w drodze czynności prawnej przenoszone na inny podmiot, w
tym podmiot prywatny. Tego rodzaju delegacja jest możliwa tylko i wyłącznie na
podstawie wyraźnego postanowienia ustawy, a takiego zapisu w przepisach ustawy o
utrzymaniu czystości
i porządku w gminach brak. W konsekwencji
powyższego zaskarżone zapisy są z mocy prawa nieważne
i Zamawiający powinien
je wykreślić z OPZ, względnie odpowiednio zmienić, gdyż ich konstrukcja powoduje, że to
na Wykonawcę w sposób nieuzasadniony ekonomicznie przerzucone zostaje ryzyko, na
wystąpienie którego Wykonawca nie ma wpływu. To bowiem po stronie gminy leży
obowiązek zapewnienia warunków niezbędnych do osiągania odpowiedniego poziomu
odzysku odpadów, w ramach którego może zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina określa także
zasady eksploatacji tych instalacji.
Wobec powyższego, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności kontraktowej za
nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz dopuszczalnego poziomu masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że osiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyclingu stanowi
zadanie własne gminy w ramach utrzymania czystości i porządku. Ustawao utrzymaniu czystości i
porządku w gminie nie zabrania Zamawiającemu ukształtowaniastosunku prawnego w taki sposób,
aby mógł on nałożyćna Wykonawcę wyłonionego w trybie postępowania o zamówienia publiczne,
obowiązku uzyskiwania odpowiednich poziomów recyclingu w ramach określonych frakcji
i zapewnienia sobie prawidłowej realizacji usług. Poprzez takie zobowiązanie o charakterze
kontraktowym, gmina nie wyzbywa się ciążącej na niej odpowiedzialności, wynikającej z mocy
prawa, odnoszącej się do osiągania poziomu recyklingu przewidzianego w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku. Zatem zobowiązania Wykonawcy do dbałości o osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyclingu nie należy oceniać jako przeniesienia tego obowiązku, wynikającego z mocy
przepisów prawa spoczywającego nadal gminie. Jeżeli gmina może powierzyć (a w zasadzie musi)
wykonanie określonego zadania podmiotowi zewnętrznemu, to musi mieć także możliwość
zapewnienia sobie należytej realizacji takiego zadania. Prawidłowość zaś wykonania przedmiotu

umowy przejawia się w skutecznej gospodarce odpadami prowadzonej w sposób selektywny. Temu
właśnie celowi służy przewidziany w projekcie umowy zapis.
21. Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób oraz według jakiego wzoru Zamawiający będzie
określał osiągnięcie / nie osiągnięcie wymaganych poziomów w przypadku gdy
odbierającym odpadu z PSZOK będzie inny podmiot niż realizujący usługę na terenie
gminy przy odbiorze odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
Odpowiedź:
Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło,
nastąpi na podstawie rocznego sprawozdania składanego przez Wykonawcę Zamawiającemu, o
których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
We wzorze umowy – Załącznik 2a § 11 ustęp 1 podpunkt 13 Zamawiający zapisał:
„odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
100 000,00 zł;”
Natomiast we wzorze umowy – Załącznik 2a § 11 ustęp 2 zostało zapisane:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 50 000,00 zł”
22. Wnosimy, aby zarówno wobec Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zastosowane te
same wysokości kar z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 50 000,00 zł”
Odpowiedź:
Wniosek o zmianę zapisu w załączniku 2a § 11 ustęp 2 zostanie uwzględniona i zmieniona na:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 100 000,00 zł”
We wzorze umowy – Załącznik 2b § 4 ustęp 3 Zamawiający wskazuje limit ilości np. opon na rok
kalendarzowy.
23. Wnosimy o podanie informacji skąd Wykonawca będzie posiadał wiedzę nt. ilości np.
opon dostarczonych w pierwszej połowie roku biorąc pod uwagę fakt, że nowa umowa
będzie obowiązywała od połowy roku kalendarzowego.
Odpowiedź:
Ilości oraz wykaz mieszkańców, którzy dostarczyli do PSZOKu zużyte opon w pierwszej połowie
br. roku są zawarte w systemie odpadowym prowadzonym przez Gminę Jastków. Informacje te
wpisywane są na bieżąco w dniu otwarcia poszczególnych Punktów.
We wzorze umowy – Załącznik 2b § 4 ustęp 7 Zamawiający zapisał:
„odpady niebezpieczne nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,”
24. W załączonym do SWZ formularzu ofertowym nie został wskazany do wyceny wyżej
wymieniony odpad, natomiast w zacytowanym fragmencie umowy został on wskazany do
przyjmowania na PSZOK. Wnosimy o dodanie do formularza oferty w części 2 odpadu o
kodzie ex 20 01 99 jako odpady niebezpieczne nieklasyfikujące się do odpadów
medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek.

Odpowiedź:
Wniosek o uwzględnienie w formularzu ofertowym ww. odpadu zostanie uwzględniony.
25. Wnioskujemy, aby Zamawiający wprowadził do wzoru umowy klauzulę waloryzującą

(poprzez dodanie nowego paragrafu, tudzież odpowiednio kolejnych punktów w Załączniku 2a § 11 ust. 4 oraz w Załączniku 2b § 10 ust.2 w brzmieniu:
„Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy także w następujących
przypadku.
1) wzrostu kosztów świadczenia usługi związanych z koniecznością przekierowania
odpadów komunalnych do innej instalacji z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy odbierającego odpady m.in. w przypadku awarii instalacji komunalnej
bądź braku mocy przerobowej. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie wówczas
odpowiednio o wzrost kosztów związanych z koniecznością przekierowania odpadów
do innej instalacji m.in. o różnicę pomiędzy ceną stosowaną przez dotychczasową
instalację komunalną, a cenami stosownymi przez instalację, do której przekierowano
odpady oraz o ewentualne inne koszty, w tym m.in. koszty transportu związane z
różnicą w odległościach lokalizacji danej instalacji. Zmiana umowy w tym zakresie
będzie obowiązywała od dnia wystąpienia okoliczności powodujących wzrost kosztów z
tego tytułu.”
Odpowiedź:
Wniosek o wprowadzenie w załączniku 2a i 2b klauzuli waloryzacyjnej zostanie uwzględniony.
We wzorze umowy – Załącznik 2b § 6 ustęp 3 Zamawiający zawarł następujący zapis:
„1) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zmieszany gruz – w ciągu 3 dni roboczych, bezpośrednio
po każdym otwarciu punktu”.
26. Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:
„1) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zmieszany gruz – w momencie stwierdzenia
pełnego pojemnika, ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia
tego faktu”.
Odpowiedź:
Wniosek o zmianę zapisu zostanie uwzględniony.
We wzorze umowy – Załącznik 2b § 6 ustęp 3 Zamawiający zawarł następujący zapis:
„2) odpady wielkogabarytowe - w momencie stwierdzenia pełnego pojemnika”.
27. Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:
„1) odpady wielkogabarytowe – w momencie stwierdzenia pełnego pojemnika, ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia tego faktu”.
Odpowiedź:
Wniosek o zmianę zapisu zostanie uwzględniony.
28. W PROJEKCIE UMOWY „na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków” w §3 pkt.10, ppkt. 1
Zamawiający powołuje się na “Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r”,
które nieobowiązuje - zostało ono uchylone z dniem 31 grudnia 2020 r. Ponadto
Zamawiający obciąża Wykonawcę obowiązkiem osiągnięcia poziomów recyklingu pomimo

tego, że obowiązek zapewnienia osiągnięcia określonych poziomów spoczywa na gminach.
Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje nałożeniem kar na Wykonawcę ( §11 pkt. 1,
ppkt 8) Wnosimy o usunięcie tego zapisu ( Dotyczy także to zapisów w projekcie umowy
na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od
mieszkańców Gminy Jastków zgromadzonych w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych)
Odpowiedź:
Zapisy w załaczniku 2a zostaną zmienione na:
Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób umożliwiający
osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 z późn. zm.) oraz aktualnie
obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.
Wniosek o usunięcie zapisu w załaczniku 2a §11 pkt. 1, ppkt 8 zostanie uwzględniony.
29. Wraz z wejściem w życie nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r. uchylono art. 20 ust. 7 u.o.,

który ustanawiał zakaz przetwarzania: 1. zmieszanych odpadów komunalnych, 2.
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone
do składowania, 3. odpadów zielonych - poza obszarem regionu gospodarki odpadami
komunalnymi, na którym zostały wytworzone.
Wnosimy o wykreślenie z projektów umów zapisu ‘ zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami Województwa Lubelskiego 2022’
Odpowiedź:
Zapis w załączniku 2a § 3 ustęp 9 zostanie zmieniony na:
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do funkcjonujących instalacji
spełniajacych wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i
posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów.
30. Wg ustawy z z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz niektórych innych ustaw Ustawodawca wprowadził art. 6d pkt.5 „instalacje,
w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady - w przypadku
udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości
lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie - w przypadku udzielania
zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; w
przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest
wskazanie podmiotu zbierającego te odpady;" Wnosimy o dodanie takiego zapisu do
formularza ofertowego.
Odpowiedź:
Formularz ofertowy zostanie poprawiony, uwzględni możliwość wpisania instalacji komunalnej do
której podmiot odbierający odpady komunalne będzie przekazywać odebrane odpady.
31. W PROJEKCIE UMOWY „na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków”, wnosimy o

sprecyzowanie w §10 ‘Wynagrodzenie’ w pkt. 4 jakiego rodzaju odpadów dotyczy ppkt. d
(drewno inne niż wymienione w 200137)
Odpowiedź:
Zamawiający uważa, że zapisy są prawidłowe i dostosowane do przedmiotu zamówienia
w związku z tym pozostają bez zmian.
32. W PROJEKCIE UMOWY „na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków” w §3 ‘Obowiązki
Wykonawcy’ pkt.19 ppkt 3 w zakresie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny - dokument potwierdzający, że Wykonawca uzyskał
wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie o odpadach, wnosimy o wykreślenie tego
punktu, ponieważ od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art.238 ust.1 w związku z art. 235
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 21), Główny
Inspektor Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru
Odpowiedź:
Zapis w załączniku 2a § 3 ustęp 19 zostanie zmieniony na:
„Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, zdolność techniczną i zawodową, w
celu wykonania przedmiotu umowy, w tym posiada niezbędne wpisy do rejestrów i zezwolenia
wymagane i konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponadto oświadcza, że
posiada lub dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje wymaganą liczbą oraz
rodzajem środków transportu do realizacji przedmiotu umowy – zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, oraz potencjałem osobowym do realizacji przedmiotu zamówienia”.
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych zmienia SWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu
składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:
14.2. Termin składania ofert: 5 maja 2021 r., godzina 10:00.
14.3. Termin otwarcia ofert: 5 maja 2021r., godzina 12:00.
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 2 sierpnia 2021 r.
Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr
2021/S 062-157546 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze:
c95bfdb2-55dc-4034-9fbd-c8328e29b678 opublikowanego na miniPortalu.

