Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

Praszka, dnia 09.11.2020

IT.V.271.6.2020
Wszyscy zainteresowani wykonawcy
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka
Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U.2019.1843 z późniejszymi zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na
zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami (odpowiedzi zamawiającego pogrubiono):
Pytanie nr 1
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3 ppkt 3.1 f) oraz
pkt 4 ppkt 4.1 g):
„3.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów:
f) Zużytych opon o kodzie 16 01 03,”
oraz
„4.1 Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do
gromadzenia odpadów zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ:
g) Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,”
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie zapisów w powyższy sposób:
„3.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów:
f) Zużytych opon(do rozmiaru 1250x400) o kodzie 16 01 03,”
oraz
„4.1 Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do
gromadzenia odpadów zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ:
g) Zużyte opony(do rozmiaru 1250x400) – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub
kontener,”
Zamawiający modyfikuje wskazane zapisy we wskazany przez wykonawcę sposób.
Pytanie nr 2
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 2 ppkt 2.3 h):
„2.3 Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o
ujednoliconych kolorem pojemnikach:
h) czarnym - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane
„Wykonawca zauważa, że ustawodawca nie nakłada obowiązku kolorystycznego dla pojemników
przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

Dlatego wykonawca wnioskuje o wykreślenie koloru czarnego, jako właściwego dla pojemników
przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne i dopuszczenie pojemników oznaczonych
kolorystycznie w inny sposób niż pojemniki dla odpadów segregowanych.
Zamawiający dopuszcza aby kolor pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych był inny niż czarny i nie kolidujący z kolorami wskazanymi do odbioru innych
frakcji odpadów.
Pytanie nr 3
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3 ppkt 3.1 k) oraz
pkt 4 ppkt 4.1 a):
„3.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów:
k) Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek„
oraz
„4.1 Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do
gromadzenia odpadów zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ:
a) Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek -pojemnik o pojemności
10 l,”
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów na:
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igły i strzykawki – pojemnik 0,12 m3.
Zamawiający gwarantuje, że ww. odpady będą umieszczane w podstawionym przez wykonawcę
pojemniku wyłącznie w szczelnie zamkniętych, jednorazowych pojemnikach, uniemożliwiając w ten
sposób ewentualne zetknięcie się z ww. odpadem osób opróżniających pojemnik i zajmujących się
dalszym zagospodarowaniem tych odpadów.
Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia pkt 4 ppkt
4.1 a) w następujący sposób:
„Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki – pojemnik 0,12 m3. Zamawiający gwarantuje, że ww.
odpady będą umieszczane w podstawionym przez wykonawcę pojemniku wyłącznie
w szczelnie zamkniętych, jednorazowych pojemnikach, uniemożliwiając w ten sposób
ewentualne zetknięcie się z ww. odpadem osób opróżniających pojemnik i zajmujących się
dalszym zagospodarowaniem tych odpadów.”
Pytanie nr 4
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3 ppkt 3.2:
„3.2. Wykonawca cotygodniowo monitoruje stopień napełnienia pojemników na terenie PSZOK”
Zgodnie z zapisami SIWZ to zamawiający organizuje i prowadzi PSZOK na terenie Gminy,
zapewniając również jego obsługę. Wykonawca proponuje wykreślić powyższy zapis.
Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

Pytanie nr 5
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6 ppkt 6.1, 6.2, 6.3:
„6.1 Liczba mieszkańców z deklaracji w budynkach jednorodzinnych 9226 osób
6.2 Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 2714
6.3 Liczba Spółdzielni i Wspólnot – 6”
Wykonawca wnioskuje o podanie łącznej ilości mieszkańców objętych systemem, jaką deklaruje
zamawiający, zamieszkałych zarówno w zabudowie jedno, jak i wielorodzinnej.
Zamawiający informuje, że liczba mieszkańców z deklaracji w budynkach jednorodzinnych
i wielorodzinnych to 9226 osób.
Pytanie nr 6
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7 ppkt 7.1:
„7.1 Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu północnego
lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie
z uchwałą Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa 8 Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022”
z uwzględnieniem lat 2023-2028”
Z uwagi na obowiązujące przepisy wynikające z Ustawy o odpadach dotyczące zniesienia
regionalizacji, wykonawca wnioskuje o stosowną modyfikację powyższego zapisu.
Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób:
„7.1 Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie. Przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o odpadach.”
Pytanie nr 7
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7 ppkt 7.4 oraz
Załącznik nr 12 do SIWZ Wzór umowy § 5 pkt 4 i pkt 10:
„7.4 Uzyskanie:
a) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
b) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach zgodnie
z Rozporządzeniem w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167)
c) poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
z dn. 15.12.2017r. (Dz. U. 2017, poz. 2412).„
Zgodnie z art. 3b i 3c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010 tj.
z dnia 2019.10.23), to gminy są zobowiązane osiągnąć poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia, a także poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania. To Gmina - jako jedyna - ma pełną wiedzę o ilościach
odpadów komunalnych odebranych ze swojego terenu. Obarczanie tym zadaniem wykonawcy jest

nieadekwatne do posiadanych przez niego możliwości. Należy pamiętać, że w myśl obowiązujących
przepisów, na terenie danej gminy kilka podmiotów może świadczyć usługi w zakresie odbioru
odpadów komunalnych. Wykonawca nie ma pełnej wiedzy o ilościach odpadów komunalnych
odebranych z terenu Gminy, ani też nie ma wpływu na sposób zagospodarowania odpadów
komunalnych odebranych przez inne podmioty. Tylko Gmina posiada pełną informację o ilości
zebranych odpadów komunalnych przekazanych do recyklingu przygotowania do ponownego użycia,
otrzymując sprawozdania od wszystkich podmiotów prowadzących działalność z zakresu
gospodarowania odpadami na terenie danej gminy. Mając na uwadze powyższe, wykonawca
wnioskuje o usunięcie powyższych zapisów oraz innych zapisów z SIWZ i projektu umowy
odwołujących się do powyższej kwestii.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zamawiającego na powyższy wniosek, wykonawca zwraca się
z pytaniem, czy zamawiający będzie wymagał osiągnięcia poziomów recyklingu wyłącznie w zakresie
odpadów odebranych przez wykonawcę w ramach umowy zawartej w oparciu o niniejsze
postępowanie?
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.
Zamawiający będzie wymagał osiągnięcia poziomów recyklingu wyłącznie w zakresie
odpadów odebranych przez wykonawcę w ramach umowy zawartej w oparciu o niniejsze
postępowanie.
Pytanie nr 8
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7 ppkt 7.6 oraz
Załącznik nr 12 do SIWZ Wzór umowy § 3 pkt 1 tiret pierwszy oraz SIWZ pkt 5 tiret drugi:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy zamawiający dopuszcza elektroniczną formę
kalendarzyków, które będą udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych zarówno
wykonawcy jak i zamawiającego, w zamian za kalendarze odbioru odpadów w wersji papierowej?
Jest to praktyczne i wygodne rozwiązanie, a przy tym rezygnując z papierowej wersji wspólnie
pomagamy chronić środowisko. Jednocześnie, w sytuacji zaakceptowania przez zamawiającego
elektronicznej formy kalendarzyków, Wykonawca proponuje dostarczenie określonej ilości każdego
rodzaju harmonogramu w formie papierowej do siedziby zamawiającego dla osób, które mają
utrudniony dostęp do Internetu.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Wykonawca proponuje dostarczenie do
siedziby zamawiającego harmonogramów w wersji papierowej w ilości równej liczbie nieruchomości
objętych systemem gospodarki odpadami, do samodzielnego rozdysponowania przez
zamawiającego wśród mieszkańców według potrzeb.
W przypadku braku akceptacji ze strony zamawiającego obu powyższych wniosków, wykonawca
zwraca się z prośbą o modyfikację terminu dostarczenia harmonogramów do mieszkańców
w następujący sposób:
„obowiązek dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego z zamawiającym harmonogramu odbioru
odpadów – od dnia zawarcia umowy do dnia 01.01.2021 r. lub w terminie 21 dni od daty podpisania
umowy, jeżeli termin ten będzie późniejszy niż 10.12.2020 r.”
Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy kalendarzyków.
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia do siedziby zamawiającego harmonogramów
w wersji papierowej w ilości równej liczbie nieruchomości objętych systemem gospodarki
odpadami, do samodzielnego rozdysponowania przez zamawiającego wśród mieszkańców
według potrzeb.

Zamawiający modyfikuje termin dostarczenia harmonogramów odbioru odpadów
w następujący sposób:
„obowiązek dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego z zamawiającym harmonogramu
odbioru odpadów – od dnia zawarcia umowy do dnia 01.01.2021 r.”
Pytanie 9
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7 ppkt 7.8 oraz
Załącznik nr 12 do SIWZ Wzór umowy § 7 pkt 2 oraz pkt 5:
„7.8 Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu, wraz z fakturą, miesięcznych informacji o ilości
zebranych odpadów (karty przekazania odpadów).„
oraz
„2. Strony ustalają, że za wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia przysługuje
miesięczne wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych ustalone jako iloczyn faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych
odpadów (potwierdzonej dokumentami ważenia oraz kartami przekazania odpadów) i ceny
jednostkowej, która wynosi za:”
oraz
„5. Wynagrodzenie powyższe płatne będzie każdorazowo po zakończeniu miesięcznego okresu
świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po
zaakceptowaniu przez zamawiającego kart przekazania odpadów.”
Wykonawca zwraca uwagę, że obecnie prowadzenie ewidencji odpadów odbywa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem BDO. Zamawiający również posiada dostęp do BDO i ma możliwość
bieżącego wglądu w dokumentację potwierdzającą wykonanie usługi na terenie gminy. A zatem,
w ocenie wykonawcy, nie ma uzasadnienia do przekazywania zamawiającemu dokumentów
potwierdzających masę odpadów przekazanych do zagospodarowania, a także Kart Przekazania
Odpadów Komunalnych. Mając na uwadze powyższe wykonawca wnioskuje o usunięcie wskazanego
punktu, a także o stosowną modyfikację pozostałych zapisów dokumentacji przetargowej,
odwołujących się do wskazanego tematu. Jednocześnie wykonawca zauważa, że wystawienie
faktury nie może być uzależnione od akceptacji bądź nie przez zamawiającego raportu z wykonania
usługi, w tym kart przekazania odpadów. Ocena raportu może być ewentualnie podstawą do
skorygowania faktury i zapłaty za wykonaną usługę. Zgodnie z art. 106i ust. 1 Ustawy z dn.
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług „Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę,
z zastrzeżeniem ust. 2‒9”.
Wykonawca wnosi o modyfikację powyższego zapisu.
Zamawiający usuwa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt
7 ppkt 7.8.
W załączniku nr 12 do SIWZ Wzór umowy § 7 pkt 2 oraz pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„2. Strony ustalają, że za wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia
przysługuje miesięczne wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalone jako iloczyn faktycznej ilości
odebranych i zagospodarowanych odpadów i ceny jednostkowej, która wynosi za:”
„5. Wynagrodzenie powyższe płatne będzie każdorazowo po zakończeniu miesięcznego
okresu świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT”

Pytanie 10
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7 ppkt 7.9 oraz
Załącznik nr 12 do SIWZ Wzór umowy § 5 pkt 6:
„7.9 Przejęcie odpowiedzialności prawnej i finansowej za uszkodzenia pojemników powstałe podczas
przeładunku odpadów na pojazdy wykonawcy; wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny
pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów; na wezwanie zamawiającego jest obowiązany
do ich napraw lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników oraz do ich dezynfekcji raz
w roku; za zawinione szkody w majątku zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów
odpowiedzialność ponosi wykonawca.”
oraz
„6) dokonywania, bez wezwania wymiany pojemników w przypadku ich uszkodzenia lub złego stanu
technicznego oraz niezwłocznego uzupełniania pojemników w przypadku ich kradzieży lub zaginięcia.
W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego, złego stanu technicznego lub konieczności
dostawienia pojemnika z powodu kradzieży lub zaginięcia, wykonawca ma obowiązek uzupełnienia
pojemnika w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.”
Wykonawca wnioskuje o dodanie poniższego zapisu:
„W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemnik, będących następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik np. kradzież, spalenie, użytkowanie
pojemników do innych celów, niezgodnych z ich przeznaczeniem, naprawa pojemników lub ich
wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika danego pojemnika.”
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7 ppkt
7.9 oraz Załącznik nr 12 do SIWZ Wzór umowy § 5 pkt 6 dodaje się zapis:
„W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemnik, będących
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik np. kradzież,
spalenie, użytkowanie pojemników do innych celów, niezgodnych z ich przeznaczeniem,
naprawa pojemników lub ich wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika danego
pojemnika.”
Pytanie nr 11
Dotyczy: Załącznik nr 12 do SIWZ Wzór umowy § 5 pkt 17 b):
„17) wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
b) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykonawca powinien realizować
w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-20:00„
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu na:
„17) wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
b) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykonawca powinien realizować
w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-20:00„
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis we wskazany przez wykonawcę sposób.
Pytanie nr 12
Dotyczy: Załącznik nr 12 do SIWZ Wzór umowy § 8 ust. 6-13 – zapisy dotyczące podwykonawstwa:
Mając na uwadze fakt, że wskazane zapisy dotyczą robót budowlanych, a nie usług które są
przedmiotem niniejszego postępowania, wykonawca wnioskuje o ich wykreślenie. W przypadku
negatywnej odpowiedzi zamawiającego na powyższy wniosek, wykonawca zwraca się z pytaniem,
jakiego dokumentu będzie wymagał zamawiający w sytuacji, gdy na dzień składania ofert
w niniejszym postępowaniu wykonawca ma już zawartą umowę z podwykonawcą? Czy wykonawca
będzie zobowiązany przedłożyć kopię podpisanej umowy o podwykonawstwo?

Jednocześnie wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu płatności faktur w umowie
z podwykonawcą z 14 do 21 dni.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.
W sytuacji, gdy na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonawca ma już
zawartą umowę z podwykonawcą, wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć kopię
podpisanej umowy o podwykonawstwo.
Pytanie nr 13
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy § 8 pkt 4:
„4. Zamawiający zwróci wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia przedmiotu
umowy, za które uznaje się złożenie sprawozdania półrocznego za drugie półrocze 2021 r. i uznanie
go przez zamawiającego za należycie wykonane.”
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu:
„4. Zamawiający zwróci wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia przedmiotu
umowy, za które uznaje się złożenie rocznego sprawozdania za 2021 r. i uznanie go przez
zamawiającego za należycie wykonane.”
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis we wskazany przez wykonawcę sposób.
Pytanie nr 14
Dotyczy: SIWZ pkt 6 ppkt 6.1 b) i c) oraz pkt 8 ppkt 8.3.1.2 i ppkt 8.3.1.3:
„Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
b) posiada aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2020.797
z późniejszymi zmianami), lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (tekst jednolity Dz.U.2015.1688
z późniejszymi zmianami).”
Oraz
„8.3.1.2. aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2020.797);
8.3.1.3. aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia z ustawą
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity
Dz.U.2015.1688).”
Wszelkie niezbędne informacje na temat posiadanych przez dany podmiot uprawnień, w tym
w zakresie transportu, znajdują się w BDO. Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższych
zapisów w następujący sposób:
„b) posiada wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, i ma nadany indywidualny nr rejestrowy.”
Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ pkt 6 ppkt 6.1 b) w następujący sposób:
„b) posiada wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2020.797 z późniejszymi zmianami) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ma nadany indywidualny nr rejestrowy.”

Pytanie nr 15
Dotyczy: Załącznik nr 12 do SIWZ § 15:
„Wykonawca wnioskuje o dodanie do wzoru umowy paragrafu o następującej treści:
„§ Siła Wyższa”
1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają
zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, nieuchronne,
o charakterze nadzwyczajnym niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym
nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że
uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których
skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności
okoliczności wskazane w ust. 2.
2. Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane,
blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz
inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:
3.1. Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą
jej działaniu. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej,
telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od
powstania „siły wyższej”;
3.2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.
Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły
wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego
potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających
z niniejszego paragrafu.
4. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej
działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia
w realizacji Umowy.
5. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo rozwiązać
Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy,
o którym mowa w niniejszym ustępie, będą mieć odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 6.
6. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty złożenia
oświadczenia o rozwiązaniu, protokół potwierdzający zakres wykonanego, a niezapłaconego
Przedmiotu Umowy. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego
rozliczenia Umowy, przy czym Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za część Przedmiotu
Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez
zastrzeżeń.
7. Strony uznają i potwierdzają, że pandemia COVID-19 oraz podejmowane w związku z tym działania
rządów wpływają na zdolność Wykonawcy do świadczenia usług („Wpływ COVID-19”). W przypadku
wystąpienia Wpływu COVID-19 na zdolność Wykonawcy do terminowego świadczenia usług lub
wykonania ich za cenę ofertową, Wykonawca będzie uprawniony do, w zależności od okoliczności,
odpowiednich zmian w terminach odbioru odpadów, częstotliwości ich odbioru oraz w sposobie
selektywnego odbioru odpadów komunalnych oraz ceny, z zastrzeżeniem obowiązku Wykonawcy do
współdziałania w dobrej wierze z Zamawiającym w celu ograniczenia wypływu na terminy wykonania
usług i/lub koszty.”
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie nr 16
Z uwagi na brak informacji w SIWZ odnośnie umowy powierzenia przetwarzania danych, wykonawca
wnioskuje o podanie rodzaju danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, celem
przetwarzania.
Wykonawca prosi także o udzielenie odpowiedzi, czy z Gminą Praszka zostanie zawarta umowa
powierzenia przetwarzania danych, która dla wykonawcy stanowi podstawę do przetwarzania danych
osobowych osób zamieszkujących nieruchomości, z których odbierane będą odpady.
Wraz z niniejszym pismem zamawiający załącza umowę przetwarzania danych osobowych.
Pytanie nr 17
Dotyczy: §10 ust. 2 Projektu umowy
„2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej”
Czy zamawiający dopuszcza inną niż gwarancja ubezpieczeniowa formę wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy?
Zamawiający wyjaśnia że zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach
bankowych, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych. Na inne formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający się nie zgadza.
Pytanie nr 18
Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1.1., ppkt b), tiret siódmy oraz Projekt umowy
§1 ust. 1, pkt b) tiret siódmy
„Papier i makulatura o kodzie 20 01 01”
Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób:
„Papier i makulatura o kodzie 20 01 01 i 15 01 01”
Zamawiający modyfikuje wskazane zapisy we wskazany przez wykonawcę sposób.
Pytanie nr 19
Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.3.
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie kodu odpadu określonego dla odpadów w postaci igieł
i strzykawek. Wskazany kod dotyczy przeterminowanych leków.
Zamawiający błędnie wpisał kod odpadów dla odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek. Prawidłowy kod to ex 20 01 99.
Pytanie nr 20
Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.5.
„7.5 Kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (...)”
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy zamawiający dopuszcza inną procedurę niż wskazana przez
zamawiającego w celu kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku
segregacji odpadów? Czy wykonawca, w oparciu o posiadane doświadczenie we wskazanym
zakresie, może zaproponować inny system kontroli?
Zamawiający nie dopuszcza innej procedury.

Pytanie nr 21
Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.6.
„(...) Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od
pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów opisanych w pkt 1.1. powinien odbywać się dla
danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień tygodnia (np. poniedziałek). (...)”
Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:
„(...) Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od
pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór danej frakcji odpadów opisanych w pkt 1.1. powinien
odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień tygodnia (np. poniedziałek). (...)”
Zamawiający modyfikuje wskazany zapis we wskazany przez wykonawcę sposób.
Pytanie nr 22
Dotyczy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.17.
„7.17. Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, powinny być przechowywane
w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.”
Wykonawca wnioskuje o skrócenie okresu przechowywania danych o położeniu pojazdów z 5 lat do
12 miesięcy tj. okresu trwania umowy lub maksymalnie do 3 lat.
Zamawiający zmienia zapis w Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 7.17
w następujący sposób:
„7.17. Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, powinny być
przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 3 lat od
dnia ich zapisania.”
Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński

