Pytanie 1:
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. IV - Opis przedmiotu zamówienia
Ppkt 2) Zamówienie obejmuje odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi",
zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym aktami prawa miejscowego.
Kody CPV:
90.51.31.00-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych,
90.50.00.00-2 - Usługi związane z odpadami,
90.51.11.00-3
Usługi
gromadzenia
stałych
odpadów
90.53.30.00-2 - Usługi gospodarki odpadami,
90.51.20.00-9 - Usługi transportu odpadów.

miejskich,

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia tj. czy zamówienie dotyczy wyłącznie
odpadów komunalnych, zgodnie z definicją przejętą w Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 poz. 21, tj.
Art. 3. 1 ppkt.7) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;
czy także odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej /przemysłowych/.
Jeżeli tak to w jakim zakresie?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, zgodnie z cytowaną w pytaniu podstawą prawną, powstających zarówno na
terenie nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych (w tym na terenie
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza). Przedmiot zamówienia
nie obejmuje odpadów innych niż komunalne, w szczególności odpadów poprodukcyjnych
niemających charakteru odpadów komunalnych.
Pytanie 2:
Zgodnie z zapisami SIWZ
pkt. IX. Wykonawca do dnia 31.12.2015 r. zobowiązany będzie wykonać obowiązki
dotyczące zagospodarowania odpadów i związanej z tym sprawozdawczości (tj. dotyczącej
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przekazywania do recyklingu, odzysku bądź unieszkodliwiania), z wyłączeniem opadów
odebranych zebranych w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 warunków
1) W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa wart. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniający
warunki,
o których mowa w art. 22 ust l ustawy Pzp i określone w punkcie 2) poniżej.
2) r. Odpady odebrane i zebrane w miesiącu listopadzie 2015 r. Wykonawca zobowiązany
będzie zagospodarować oraz sporządzić dotyczącą tych odpadów sprawozdawczość do dnia
31.01.2016 r., a odpady odebrane i zebrane w miesiącu grudniu 2015 r. Wykonawca
zobowiązany będzie zagospodarować oraz sporządzić dotyczącą tych odpadów
sprawozdawczość do dnia 29.02.2016 r.
Prosimy o wyjaśnienie zapisów punktu IX. W naszej ocenie treść tego punktu jest
nieprecyzyjna i niezrozumiała oraz niezgodna z obowiązującym prawem.
Ppkt. 2) wskazuje, że wykonawca winien zagospodarować odebrane w miesiącach listopad i
grudzień 2015 r. odpady odpowiednio w miesiącu styczniu i lutym 2016 r., co jest
niemożliwym do wykonania, ponieważ odbierane w ramach usług odpady muszą być
bezpośrednio przekazane do instalacji zagospodarowania odpadów, czyli w listopadzie i
grudniu 2015 r.
Wnosimy o doprecyzowanie ww. zapisów dotyczących zagospodarowania odpadów oraz
wynikającej z projektu umowy sprawozdawczości, dotyczącej wykonanych usług i sposobów
zagospodarowania odpadów.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:
Zamawiający wyjaśnia, iż w redakcji punktu VIII SIWZ zatytułowanego „Termin wykonania
Zamówienia” wystąpiła oczywista omyłka. Punkt VIII SIWZ powinien w związku
z powyższym mieć następujące brzmienie:
„1. Przedmiot Zamówienia polegający na odbiorze, zbieraniu, transporcie
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Związku wykonywany
będzie nie wcześniej niż od 01.07.2013 r. i nie później niż do dnia 31.12.2015 r.,
z zastrzeżeniem punktu 2) poniżej.
2. Wykonawca do dnia 31.12.2015 r. zobowiązany będzie wykonać obowiązki dotyczące
zagospodarowania odpadów i związanej z tym sprawozdawczości (tj. dotyczącej
przekazywania do recyklingu, odzysku bądź unieszkodliwiania), z wyłączeniem opadów
odebranych i zebranych w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r. Odpady odebrane i zebrane
w miesiącu listopadzie 2015 r. Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować oraz
sporządzić dotyczącą tych odpadów sprawozdawczość do dnia 31.01.2016 r., a odpady
odebrane i zebrane w miesiącu grudniu 2015 r. Wykonawca zobowiązany będzie
zagospodarować oraz sporządzić dotyczącą tych odpadów sprawozdawczość do dnia
29.02.2016 r.”
Zamawiający podaje w tym miejscu, że przedmiotem zamówienia są także odpady
komunalne selektywnie zbierane, które przed przekazaniem do dalszego przetworzenia mogą
przez Wykonawcę być poddawane procesom sortowania lub przygotowania do transportu.
Wprowadzone więc do SIWZ zapisy umożliwiają Wykonawcy przeprowadzenie tych operacji
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i rozliczenie ich efektów w dłuższym terminie. W tym też kontekście, wbrew temu co
sugeruje Wykonawca, SIWZ nie nakłada na Wykonawcę obowiązku zagospodarowania
odpadów komunalnych odebranych w listopadzie 2015 r. w miesiącu styczniu 2016 r. oraz
zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych w grudniu 2015 r. w miesiącu lutym
2016 r., lecz dopuszcza możliwość zagospodarowania powyższych odpadów, odpowiednio do
dnia 31 stycznia 2016 r. oraz do dnia 28 lutego 2016 r.
Pytanie 3:
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. X - Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu
dokonywania
oceny tych
Pkt 2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy muszą posiadać następujące doświadczenie:
a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (l )jedną usługę lub usługi
polegające na odbiorze od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 O I, o łącznej masie co najmniej trzydziestu tysięcy ton
(30.000 Mg) w ciągu maksymalnie dwunastu (12) kolejnych miesięcy kalendarzowych,
b) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (1) jedną usługę lub
usługi
polegające na odbieraniu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych następujących
frakcji: papier, szkło i tworzywa sztuczne, w ramach której lub których odebrali odpady o
łącznej masie co najmniej tysiąca ton (1.000 Mg),
c) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (1) jedną usługę lub
usługi polegające na odbieraniu i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych, od łącznej liczby
mieszkańców powyżej czterdziestu tysięcy (40.000) osób.
Prosimy o doprecyzowanie pkt. a) i b) tj. jakich dokumentów wymaga zamawiający. Czy
uznanym przez zamawiającego potwierdzeniem wykonania odbioru 30.000 Mg odpadów
komunalnych (2003 01) oraz 1.000 Mg odpadów selektywnie zebranych będzie sprawozdanie
GUS M-09 oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie usług.
Czy potwierdzeniem należytego wykonania usług może być oświadczenie - referencje
złożone przez wójta/ burmistrza gminy, potwierdzające rzetelne wykonanie usług na rzecz
mieszkańców gminy.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę wskazanych przez niego wymogów Zamawiający
wymaga, na co wskazuje brzmienie rozdziału XI punktu 7 podpunktu 4 SIWZ, cyt.:
„wykazu wykonanych lub wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do IDW).
Dowody, o których mowa w poprzednim zdaniu winny odnosić się do wszystkich usług
głównych powołanych w wykazie.”
Stosownie zaś do rozdziału XI punktu 8 SIWZ, cyt.:
„Dowodem, o którym mowa w punkcie 7) 4. powyżej jest:
1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.”
Zgodnie natomiast z rozdziałem XI punktem 9 SIWZ, cyt.:
„W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w punkcie 7) 4. powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie 8) powyżej.”
Pytanie 4:
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. X - Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu
dokonywania oceny tych
Pkt 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:
ii. jedną (1) osobą odpowiedzialną za nadzór i koordynację wykonywanych prac objętych
Przedmiotem Zamówienia, wyznaczoną przez wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym,
z wykształceniem wyższym związanym z przedmiotem Zamówienia, w szczególności w
zakresie inżynierii środowiska, ochrony środowiska, zarządzania, ekonomii, prawa albo
posiadającą co najmniej dwu (2)- letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem
gospodarką odpadami.
Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej wyznaczona do kontaktów
z zamawiającym osoba, odpowiedzialna za nadzór i koordynacje wykonywanych prac, winna
mieć wskazane przez zamawiającego kwalifikacje. W naszej ocenie zapis taki ogranicza
konkurencyjność dostępu do udziału w postępowaniu. Żadne przepisy prawa polskiego nie
wymagają wymienionych w SIWZ uprawnień, koniecznych do realizacji zamówienia.
Wnosimy o wykreślenie powyższego warunku.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:
Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany przez Wykonawcę warunek podyktowany jest
koniecznością zapewnienia należytej realizacji zamówienia. W ocenie Zamawiającego
przedmiotowe postanowienie nie stanowi nieuzasadnionego naruszenia konkurencji
w postępowaniu. W związku z powyższym, Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany SIWZ.
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Pytanie 5:
Zgodnie z SIWZ - XI. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia z
Postępowania
Ppt.7) W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale
IX
w punkcie 2), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
Ppkt. 7. sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres
Z uwagi na fakt, że pytający jest spółką prawa handlowego, zobowiązaną do badania
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, spółka nie dysponuje na dzień
dzisiejszy
stosowną opinią w formie dokumentu, dotyczącą roku 2012. Proces ten trwa i zgodnie z
Ustawą o rachunkowości zakończony zostanie w terminie nie później niż do 30 czerwca 2013
r.
Prosimy zatem o jednoznaczne wskazanie, jakie dokumenty dotyczące sprawozdania
finansowego za rok 2012 należy załączyć do oferty.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:
Zamawiający uwzględni brak opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu za rok 2012 o ile
zostaną przedstawione takie dokumenty dotyczące 2 poprzednich lat, a także przedstawione
biegłemu rewidentowi sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Pytanie 6:
Zgodnie z SIWZ - załącznik nr 9 - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 1 [Definicje] 1. Pojęcia używane w niniejszej umowie i wymienione poniżej w tym punkcie
należy rozumieć w następujący sposób:
6) Polecenie - jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej
lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja skierowana do
Wykonawcy przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu, a dotycząca realizacji Umowy
oraz § 6 [Współdziałanie Stron]
4. Wykonawca będzie stosował się do Poleceń wydanych przez Zamawiającego, w tym
Kierownika Projektu.
5. Jeżeli w opinii Wykonawcy wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień
Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy lub może spowodować powstanie po stronie
Zamawiającego zobowiązań, w tym finansowych wobec osób trzecich, Wykonawca w
terminie dwóch (2) dni od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem
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na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie
trzech (3) dni od otrzymania zawiadomienia podejmie decyzję w sprawie. Powiadomienie
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Polecenia.
Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie, jakich sytuacji mogą dotyczyć wg
Zamawiającego Polecenia oraz w jakich okolicznościach będą przekazywane wykonawcy.
W naszej ocenie zawarta umowa cywilno - prawna, podpisana w wyniku przeprowadzonego
postępowania o zamówienie publiczne, powinna ściśle określać prawa, jak i obowiązki
zarówno wykonawcy, jak i Zamawiającego.
Podstawą kalkulacji oferty w postępowaniu przetargowym jest wyliczenie wszystkich
kosztów związanych z realizacją zadań określonych w postępowaniu przetargowym.
Sformułowanie przyjęte przez zamawiającego w treści umowy wyklucza, a wręcz czyni
kalkulację niemożliwą do rzetelnego przygotowania. Zgodnie z dnia 12 października 2012 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane
lub usługi (Dz.U. z 19.11.2012, Poz. 1271) przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty.
Ponadto przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję. W naszej ocenie tak przyjęte sformułowanie wyklucza możliwość
oceny przez Zamawiającego złożonych ofert w oparciu o jedno wspólne kryterium
wszystkich uczestniczących w postępowaniu . Takie sformułowanie może spowodować
ograniczenie równego dostępu przez oferentów do istotnych czynników wpływających na
kalkulację oferty, tym samym ograniczyć zasadę konkurencyjności uczestnictwa w przetargu.
Jednocześnie powyższe zapisy przerzucają na wykonawcę ryzyko nie wywiązania się z
zamówienia ze względu na brak możliwości rzetelnego skalkulowania kosztów realizacji
zadania, co stoi w sprzeczności z regułami prawa polskiego /kodeks cywilny/,
przewidującego równość stron umowy.
W związku z tym wnosimy o wykreślenie wszelkich sformułowań, dotyczących tej kwestii.
Sugerujemy, iż sformułowania użyte w załączonym projekcie umowy do SIWZ są zbyt
daleko idące i rażąco naruszają równość stron umowy.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:
W odpowiedzi na pytanie i wniosek Wykonawcy Zamawiający zmienia wzór umowy
stanowiący załącznik 9 do SIWZ w następującym zakresie:
§ 1 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Polecenie - jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub
faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja skierowana do Wykonawcy
przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu, w drobnych, bieżących sprawach dotyczących
realizacji Umowy, nie powodująca wzrostu kosztów po stronie Wykonawcy.”
§ 6 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
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„Jeżeli w opinii Wykonawcy wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika
Projektu lub poza zakres Umowy lub może narażać Zamawiającego lub Wykonawcę na
szkodę, Wykonawca w terminie dwóch (2) dni od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi
wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Kierownika Projektu.
Zamawiający w terminie trzech (3) dni od otrzymania zawiadomienia podejmie decyzję
w sprawie. Powiadomienie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Polecenia.”
Pytanie 7:
Zgodnie z SIWZ - załącznik nr 9 - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 4 [Zobowiązania Wykonawcy]
3. Wykonawca powstrzyma się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących
Zamówienia bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od
angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami
wobec Zamawiającego, wynikającymi z Zamówienia.
Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, zobowiązani są wstrzymać
się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie pod pojęciem wszelkich publicznych
oświadczeń dotyczących Zamówienia. Czy w przypadku zapytania klienta - osoby
zamieszkującej na terenie gminy należącej do PRGOK, pracownik dokonujący odbioru
odpadów nie będzie miał prawa udzielić informacji?
Biorąc pod uwagę obecną strukturę właścicielską pytającego, którego udziałowcem jest
gmina, będąca członkiem Związku Międzygminnego " Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi", czy powyższy zapis jest jednocześnie zakazem udzielania wszelkich
informacji gminie będącej członkiem zamawiającego.
Wnosimy zatem o zawarcie zapisu precyzującego, z jednoznaczną definicję pojęcia cyt.
"wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących zamówienia lub wprowadzenie zapisu, że
wszelkie publiczne oświadczenia stron, dotyczące zamówienia były wcześniej wspólnie
uzgadniane przez strony umowy.
Prosimy o sprecyzowanie, co zamawiający rozumie przez:
- angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego
zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Zamówienia.
- Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, zobowiązani są
wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
Ze względu na zakres świadczonych usług i wysokie ryzyko konfliktu interesów wnosimy
o wykreślenie powyższych zapisów, ze względu na fakt, że podporządkowanie się
powyższym
zapisom może powodować utratę przez wykonawcę innych przychodów z prowadzonych
działalności.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:
Treść przytoczonych przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik
9 do SIWZ należy rozumieć literalnie, przy czym należy przyjąć, że zasadnicze elementy
polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia będą obustronnie
uzgadniane. Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ.
Pytanie 8:
Zgodnie z SIWZ - załącznik nr 9 - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
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§ 4 [Zobowiązania Wykonawcy]
6. Po rozpoczęciu świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
Wykonawca zobowiązuje się:
l) utrzymywać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym aktami prawa miejscowego
obowiązującymi na Terenie Związku
Prosimy o doprecyzowanie definicji utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, z uszczegółowieniem częstotliwości wykonywania czynności
mycia oraz przeglądu technicznego pojemników przez wykonującego zamówienie. Na
podstawie wcześniej prowadzonych o podobnym charakterze usług, ww. czynności
realizowane były dwa razy w roku.
Wnosimy o wprowadzenie zapisu, że powyższe czynności będą realizowane przez
wykonującego zamówienie dwa razy w roku.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:
Obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym wynika bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz uchwały Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 lutego
2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r., poz. 2990).
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 9
Zgodnie z SIWZ - załącznik nr 9 - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 4 [Zobowiązania Wykonawcy]
9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwiększenia częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz z terenu nieruchomości
niezamieszkałych ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc oraz odbioru odpadów
komunalnych ze zmienionych miejsc ich gromadzenia bez zmiany wysokości należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu, ponieważ użyte sformułowania mają istotny
wpływ na koszty realizowanego przez wykonawcę zadania i oferowanej ceny, czego w
momencie przygotowania oferty wykonawca w sposób rzetelny, wiarygodny i miarodajny nie
jest w stanie wycenić. Użycie takiego zapisu tj. zmiana harmonogramu usług na żądanie
zamawiającego, powinno skutkować każdorazowym wystąpieniem wykonawcy z
roszczeniem do zamawiającego o pokrycie dodatkowych kosztów usługi zrealizowanej na
żądanie, ponieważ stanowi to zmianę istotnych warunków umowy.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:
W odpowiedzi na pytanie i wniosek Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, iż w sytuacji, gdy
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zwiększenia częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz z terenu nieruchomości
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niezamieszkałych ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc oraz odbioru odpadów
komunalnych ze zmienionych miejsc ich gromadzenia spełnione zostaną przesłanki
uzasadniające Umowy w trybie § 13 ust. 2 wzoru Umowy.
Zamawiający zmienia wzór umowy stanowiący załącznik 9 do SIWZ w następującym
zakresie:
§ 4 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwiększenia częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz z terenu nieruchomości
niezamieszkałych ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc oraz odbioru odpadów
komunalnych ze zmienionych miejsc.”
W § 13 ust. 2 dodaje się punkt 8) w brzmieniu:
gdy Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zwiększenia
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zgodnie z § 4 ust. 9 Umowy.
Pytanie 10:
Ze względu na wielkość kontraktu oraz ilość urządzeń technicznych wymaganych do
wykonania zamówienia, wskazany w SIWZ termin dokonania wyposażenia pojemników
w chipy oraz pojazdów w urządzenia umożliwiające odczyt zainstalowanych chipów oraz
kodów kreskowych jest niemożliwy do wykonania. W związku z tym zwracamy się
z pytaniem, czy zamawiający przewiduje przesunięcie terminu na realizację powyższego
wymogu.
Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji powyższego wymogu
w uzasadnionych przypadkach, jednakże nie później niż do 15 sierpnia 2013 r.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:
W odpowiedzi na pytanie i wniosek Wykonawcy Zamawiający zmienia wzór umowy
stanowiący załącznik 9 do SIWZ w następującym zakresie:
W § 4 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania we wszystkich pojemnikach na odpady
komunalne, w tym selektywnie zbierane, chipów identyfikujących daną nieruchomość.
W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dopuścić,
aby realizacja przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w poprzednim zdaniu nastąpiła
w dłuższym niż do dnia 1 lipca 2013 r. terminie, nie później jednaj niż do dnia 30 września
2013 r.”
W § 4 ust. 12 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania w pojazdach służących do odbioru
odpadów komunalnych urządzeń umożliwiających odczyt zainstalowanych w pojemnikach
chipów oraz zamocowanych na workach służących do selektywnej zbiórki odpadów kodów
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paskowych oraz rejestrowania odbiorów odpadów w systemie elektronicznym, a zebrane dane
udostępniać niezwłocznie Zamawiającemu w postaci danych szczegółowych, zapisanych na
nośniku elektronicznym. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy,
Zamawiający może dopuścić, aby zainstalowanie w pojazdach służących do odbioru odpadów
komunalnych urządzeń umożliwiających odczyt zainstalowanych w pojemnikach chipów
nastąpiło w dłuższym niż do dnia 1 lipca 2013 r. terminie, nie później jednaj niż do dnia
15 sierpnia 2013 r.”
Pytanie 11:
Ogłoszenie o zamówieniu IIT.2.1 pkt l a), SIWZ X ust. I pkt I ppkt a - Czy warunek udziału
w postępowaniu dotyczący wymogu posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uprawniający do
prowadzenia działalności regulowanej na obszarze działania związku oznacza, że wykonawca
musi posiadać wpis do przedmiotowego rejestru prowadzonego przez właściwy organ każdej
z gmin wchodzących w skład związku? Wnosimy o dokonanie zmiany w/w zapisu poprzez
wskazanie, że wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej
prowadzony przez właściwy organ każdej z wchodzących w skład związku gmin.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:
W związku z przejęciem przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi” obowiązku prowadzenia przedmiotowego rejestru jedynym
dokumentem potwierdzającym wpis będzie zaświadczenie wystawione przez Związek,
potwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności regulowanej na obszarze działania
Związku.
Pytanie 12:
Ogłoszenie o zamówieniu III.2.1 pkt l b), SIWZ X ust.l pkt lppkt b - Wnosimy o zmianę
przedmiotowego zapisu poprzez dodanie" lub na podstawie art. 28 Ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 200 l r. w zw. z art.232 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r." - zgodnie z
przepisem przejściowym art. 232 nowej Ustawy o odpadach zezwolenia na zbieranie
odpadów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność na czas na
jaki zostały wydana nie dłużej niż dwa lata.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ.
Pytanie 13:
Ogłoszenie o zamówieniu IlI.2.! pkt l c), SIWZ X ust.l pkt lppkt c - Wnosimy o zmianę
przedmiotowego zapisu poprzez dodanie "lub na podstawie art.28 ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001r. w zw. z art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r."
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ.
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Pytanie 14:
SIWZ X ust.2 pkt b - Wnosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego polisy ubezpieczeniowej o
wartości minimum 15 milionów rocznie. Czy oznacza to, że polisa musi być zawarta na rok?
Czy jeśli jest zawarta na dwa lata to suma ubezpieczenia musi wynosić 30 milionów ?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14:
Zamawiający wymaga, aby wartość przedmiotowego ubezpieczenia wynosiła 15 mln zł nie
zaś 30 mln zł, bez względu na okres obowiązywania tego ubezpieczenia. Zamawiający nie
wymaga, aby ubezpieczenie zawarte było na jeden rok.
Pytanie 15:
SIWZ XVIII ust.2, Załącznik 1 pkt 3 - Wnosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie
cenę ofertową zawartą w formularzu ofertowym a w SIWZ? W SIWZ Zamawiający odwołuje
się do ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę za odbiór i zagospodarowanie 1
Mg odpadów, podczas gdy w formularzu ofertowym cena ofertowa brutto nie odnosi się do
iloczynu ceny za 1 Mg odpadów i ich liczby Mg. Wnosimy o odpowiednią modyfikację
SIWZ lub Załącznika nr l pkt. 3.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15:
Zgodnie z rozdziałem XVIII punktem 1) IDW, cyt.:
„Wykonawca w formularzu ofertowym złożonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do IDW określa cenę ofertową.”
Wedle rozdziału XVIII punktu 2) IDW, cyt.:
„Cenę ofertową stanowić będzie iloczyn wskazanej przez Wykonawcę ceny brutto za odbiór i
zagospodarowanie jednego (1) Mg odpadów komunalnych oraz Szacunkowej Rocznej Masy
Odpadów Komunalnych oraz Okresu Obowiązywania Umowy. Cena ofertowa ustalona
zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
C = C1mg x SRMOK x OOU
gdzie:
C – cena ofertowa
C1mg – cena brutto za odbiór i zagospodarowanie jednego (1) Mg odpadów komunalnych
SRMOK – Szacunkowa Roczna Masa Odpadów Komunalnych
OOU – Okres Obowiązywania Umowy”
W świetle powyższego, rozdział XVIII punkt 2) IDW w sposób jasny określa co stanowi cenę
ofertową wskazując mianowicie, iż jest to wartość definiowana jako litera „C”, rozdział
XVIII punkt 1) IDW zaś taką właśnie cenę ofertową nakazuje wpisać do formularza
ofertowego.
Wbrew temu co wskazuje Wykonawca cena brutto za odbiór i zagospodarowanie jednego (1)
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Mg odpadów komunalnych definiowana w rozdziale XVIII punkcie 2) IDW jako wartość
„C1mg” nie stanowi ceny ofertowej w rozumieniu SIWZ, Wykonawca określa ją zaś jedynie
na potrzeby obliczenia ceny ofertowej (wartości „C”), bez podawania jej w formularzu
ofertowym.
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ.
Pytanie 16:
Umowa §4 ust.22, SOPZ pkt 7c - Przedmiotowy zapis Umowy jak i SOPZ przewiduje
prowadzenie przez Wykonawcę Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych między innymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zużytych baterii i akumulatorów, czy Zamawiający przewiduje spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu polegających na posiadaniu wymaganych do zbierania i
transportu tych odpadów odpowiednich zezwoleń i wpisów do rejestrów? Wnosimy
o odpowiednie dostosowanie zapisów Ogłoszenia i SIWZ w zakresie warunków udziału w
postępowaniu.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ.
Pytanie 17:
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie i sprecyzowanie zapisów SIWZ - w jakiego
typu pojemniki wykonawca w ramach usługi musi wyposażyć nieruchomości zamieszkałe
oraz niezamieszkałe w obszarze działania Związku Międzygminnego .Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi".
Zgodnie z definicją przejętą Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z dnia
8 stycznia 2013 poz. 21 Art. 3. l ppkt.7) odpadach komunalnych - rozumie się przez to
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości; W naszej ocenie
pojemnikami odpowiednimi do gromadzenia odpadów komunalnych są pojemniki
o pojemności 601, 1201,2401, 11001.
Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowej ilości i rodzaju tych pojemników. Dane
te są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji kosztów usługi.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17:
Rodzaje pojemników zostały zdefiniowane w uchwale Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 lutego
2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r., poz. 2990).
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Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów
komunalnych, w tym także odpadów selektywnie zbieranych, a nie tylko zmieszanych odpadów
komunalnych. Ustalony w ww. uchwale katalog pojemników na odpady służy odbiorowi
całego strumienia odpadów objętych przedmiotem zamówienia, przy czym należy zakładać, że
co do zasady do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych będą służyć pojemniki od 60 do
1100 litrów. Natomiast do odbioru odpadów selektywnie zbieranych może służyć cała gama
wymienionych w regulaminie pojemników i kontenerów, w zależności od wielkości
pozyskiwanego w danej lokalizacji strumienia tych odpadów i ich charakteru. Należy przy tym
rozgraniczyć objęty systemem gospodarki odpadami komunalnymi odbiór selektywnie
gromadzonych odpadów pochodzących z działalności bytowej, od odbioru selektywnie
gromadzonych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej ( np. produkcyjnej czy
handlowej ), nieobjętego tym systemem.
Ponadto Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 2 do IDW umieścił wszystkie dostępne
mu informacje szczegółowe, w tym także w układach przestrzennych, które mogą stanowić
podstawę do wyszacowania ilości pojemników poszczególnych wielkości, niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi danymi
historycznymi w tym zakresie.
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