
Kruszyna, dnia 2016-04-12 

RGK.271.2.2016 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych na zadanie p.n. „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych 

i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Kruszyna”. 
  

 
Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity - Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164) przedstawiam złożone pytania i 

udzielam odpowiedzi: 
 

Pytanie 1: 

„Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt 4.15 „Inne obowiązki Wykonawcy” poprzez dopisanie 

podpunktu: „Zamawiający wymaga codziennego ważenia samochodów odbierających odpady 

komunalne przy wjeździe i wyjeździe z terenu Gminy Kruszyna. Miejsce ważenia wyznacza 

Zamawiający”.” 

Odpowiedź: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera w pkt. 4.16 lit. f informację 

dotyczącą ważenia samochodów odbierających odpady komunalne. Zamawiający uznaje, że 

obecny zapis w SIWZ jest wystarczający, wobec tego wniosek Wykonawcy nie zostanie 

uwzględniony. 

 

Pytanie 2: 

„W Dziale IV „Opis Przedmiotu Zamówienia” SIWZ pkt  4.2  i  4.12 (str. 3 i 6)  Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę  do wyposażenia PSZOK-a  w pojemniki. Wśród tych pojemników 

pojawiły się kontenery  na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności 7000 l , pojemnik 

1100 l na inne odpady niebezpieczne, kontener  7000 l na odpady zielone , kontener  o 

pojemności 7000l  do gromadzenia  szkła,  tworzyw  sztucznych, metalu  i papieru oraz 

opakowań wielomateriałowych  oraz zbierane luzem opony i odpady wielkogabarytowe. 

Odpady w postaci: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, 

odpady zielone wykonawca ma odbierać w każdej ilości sprzed nieruchomości, 1 raz w m-cu , 

w przypadku szkła  1 raz na dwa miesiące. W związku z tym wyposażanie PSZOK-ów w 

pojemniki na te odpady jest absurdalne i rodzi podejrzenia, że w pojemnikach tych zbierane 

będą odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych tzn. nie objętych postępowaniem 

przetargowym. Podobna sytuacja występuje w przypadku  opon. Właściciele nieruchomości 

są posiadaczami samochodów osobowych, w związku z tym zapis dotyczących odbierania 

opon z PSZOK-ów musi być doprecyzowany do postaci: OPONY OD SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH.  

Opony z  samochodów ciężarowych - przedsiębiorcy zobowiązani są do utylizacji we 

własnym zakresie.  

Nadto w przypadku gromadzenia szkła,  tworzyw  sztucznych , metalu  i papieru oraz 

opakowań wielomateriałowych w jednym kontenerze domagamy się zastąpienia 1 kontenera 

7000l zamiennie na pojemniki  o pojemności 1100l  do gromadzenia poszczególnych frakcji.” 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 marca 

2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów               

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3062), zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/190/2013 z dnia                 

04 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4935), zmienioną Uchwałą Nr XIV/92/2016 z 

dnia 24 lutego 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1529) do punktu selektywnego 

zbierania odpadów mieszkańcy gminy mogą oddawać zebrane w sposób selektywny odpady 

komunalne w postaci papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań 

wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady 

wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 

harmonogramem odbioru z nieruchomości. Z tego powodu PSZOK należy wyposażyć w 

omawiane pojemniki o określonych pojemnościach wykazanych w SIWZ. 

Odnośnie doprecyzowania w SIWZ zapisu w zakresie przyjęcia do PSZOK-u opon informuję, 

że cały przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych. W związku z tym 

do punktu selektywnej zbiórki mogą być dowożone wyłącznie odpady komunalne, 

zdefiniowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21                   

z późn. zm.). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian do 

SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

„W Załączniku nr 7 do SIWZ  wzór umowy paragraf 6  pkt. 18  Zamawiający zobowiązuje 

potencjalnego Wykonawcę do przejęcia odpowiedzialności prawnej i finansowej za 

uszkodzenia pojemników powstałe podczas przeładunku odpadów komunalnych na pojazdy 

Wykonawcy . 

Powyższy zapis również rodzi obawy nadinterpretacji  wymienionej  treści gdyż nie określa 

on strony, która dokonała tych uszkodzeń. A co w sytuacji, gdy wina uszkodzenia lub 

zniszczenia będzie leżała po stronie właściciela nieruchomości, kto w takiej sytuacji pokryje 

koszt wyposażenia w kolejny pojemnik daną nieruchomość ? Zgodnie z obowiązującym w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu 

szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Wobec powyższego Zamawiający nie może 

scedować na Wykonawcę odpowiedzialności za zniszczenie pojemnika z winy mieszkańca. 

Wykonawca może bowiem odpowiadać tylko i wyłącznie za zniszczenia pojemników 

powstałe z winy pracowników firmy Wykonawcy.  W tym też zakresie zapisy SIWZ winny 

ulec modyfikacji przewidując odpowiedzialność Wykonawcy za zniszczenia pojemników z 

jego wyłącznej winy. W pozostałym zakresie koszty doposażenia nieruchomości w pojemniki 

winien ponosić Zamawiający.  

Poza powyższym pojemniki w jakie zostaną wyposażone nieruchomości muszą być zgodne z 

wymaganiami SIWZ . Pojemniki mają bowiem spełniać normy opisane treścią SIWZ.                              

W związku z powyższym istnieje konieczność doprecyzowania zapisu w tym punkcie do 

brzmienia o treści:  

„Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia wynikające ze zwykłego użytkowania 

pojemnika (np. pęknięcia wynikające z użytkowania  lub powstałe przy opróżnianiu 

pojemnika, uszkodzone kółka lub uchwyty, a  powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy, w 

takich przypadkach  wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojemnika w ramach 

przedmiotu zamówienia – w pozostałych przypadkach za uszkodzenia odpowiedzialność za 

ich zniszczenie ponosi Zamawiający”.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany do wzoru umowy 

będącej załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
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Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie               

Gminy Kruszyna, przyjętym Uchwałą Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia               

15 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3059) i zmienionego Uchwałą                                

Nr XXIX/189/13 Rady Gminy Kruszyna z dnia 04 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

poz. 4934), za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.  

Wobec tego Wykonawca przekazując właścicielowi nieruchomości pojemniki w określonym 

stanie technicznym, podczas odbioru odpadów jest w stanie zidentyfikować ewentualne 

uszkodzenia i dochodzić od sprawcy swoich roszczeń w oparciu o prawo miejscowe, którym 

jest powołany Regulamin i prawo ogólne. 

 

Pytanie 4: 

„W § 10 pkt. 2 lit. a,b,c  Załącznika nr 7 do SIWZ ( Wzór umowy ) Zamawiający określa 

wysokość kar umownych m.in.: 

ppkt. a . – w wysokości 50,00 zł.  od każdego nieodebranego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy pojemnika za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających § 6 

pkt.9 . Prosimy o wskazanie miarodajnego dokumentu dającego możliwość udowodnienia ,  

że nie zostały odebrane  odpady w sytuacji  nie wystawienia przez właściciela nieruchomości  

pojemnika z odpadami np. w godzinach porannych właśnie z winy samego właściciela 

nieruchomości. Uważamy, że treść tego zapisu winna zostać uzupełniona o zapis  „po 

uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy usługi, potwierdzonymi dokumentacją fotograficzną 

itp.”   Prosimy o zmianę wysokości na 20,00 zł. i dopisanie z winy Wykonawcy 

ppkt. b  .  – w wysokości  500,00zł. za każdy dzień zwłoki  za spowodowanie  przerwy 

wywozu odpadów  z przyczyn zależnych od Wykonawcy , jeżeli przerwa trwa dłużej niż 7 

dni  . Prosimy o zmianę wysokości kary na 50,00 zł. i dopisanie  wynikające z wyłącznej  

winy Wykonawcy. 

ppkt c   -   w wysokości 500,00zł. za każdy inny , niż określony w  nin. ustępie , przypadek 

naruszenia  obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy  . 

Prosimy o wyjaśnienie i podanie konkretnych przypadków takich naruszeń  .  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający zamierza naliczać te 

kary?  

Bazując na wieloletnim doświadczeniu zauważamy nagminne przypadki prób zrzucenia 

odpowiedzialności za np. brak posiadania harmonogramu (w przypadku nie wystawienia 

pojemnika) na Wykonawcę, za zniszczenia pojemnika poprzez jego nagminne przeładowania. 

Wykonawca pozbawiony jest jakichkolwiek argumentów do swej obrony i istnieje 

niebezpieczeństwo nadużyć na tym polu. Obowiązkiem Zamawiającego jest doprecyzowanie 

przypadków naruszenia obowiązków przez Wykonawcę .    

Domagamy się  usunięcia poprzez wykreślenie tego punktu w całości.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w SIWZ. 

Wszystkie kary umowne zapisane w § 10 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 

do SIWZ zawierają klauzulę, że mają zastosowanie „z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”. 

W związku z tym ich zastosowanie może nastąpić w przypadkach określonych w umowie lub 

nieokreślonych w umowie a wynikających z zapisów SIWZ z uwzględnieniem przepisów 

prawnych regulujących problematykę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Nadmieniam, że powołany wcześniej Regulamin utrzymania czystości i porządku na                

terenie Gminy Kruszyna nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek wystawiania 

pojemników do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem,                                 
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na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Gdy właściciel nieruchomości 

nie wystawi pojemnika, nieodebranie odpadów nastąpi z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

 
Zważywszy, iż do upływu terminu składania ofert, tj. dnia 15 kwietnia 2016 r. godz. 

11:00 pozostał wystarczający czas na uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści 

przygotowywanych przez Państwa ofert, Zamawiający pozostawia dotychczasowy 

termin składania ofert bez zmiany.   
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