
Pabianice, 12.10.2020 r. 
OŚN.271.2.2020 
 

Uczestnicy  
postepowania przetargowego 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego na usługę pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice  
w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
  Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tj. Dz U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje 
zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z 
udzielonymi odpowiedziami.  

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w sposób opisany poniżej.  

 
Pytanie 1 

 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust.1.4 
„1.4. Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, 
oznaczonych w widoczny z daleka, czytelny i ujednolicony sposób z wymogami rozporządzenia 
ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, przy czym przyjmuje się następujące kolory oznaczenia 
pojemników i worków dla poszczególnych frakcji odpadów: 
· niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kolor zielony z pomarańczową klapą, 
oznaczony napisem „Zmieszane”; 
· szkło – kolor zielony , oznaczony napisem „Szkło”; 
· papier , tektura – kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier”; 
· plastik, metal – kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 
· bioodpady stanowiące odpady komunalne – kolor brązowy oznaczony napisem „Bio” . 
 
Wykonawca wnioskuje o modyfikację częstotliwości w następujący sposób: 
„1.4. Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, 
oznaczonych w widoczny z daleka, czytelny i ujednolicony sposób z wymogami rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, z uwzględnieniem okresów przejściowych, o których mowa  
w niniejszym Rozporządzeniu, przy czym przyjmuje się następujące kolory oznaczenia pojemników  
i worków dla poszczególnych frakcji odpadów: 
· niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kolor inny niż pojemniki do segregacji, 
oznaczony napisem „Zmieszane”; 
· szkło – kolor zielony , oznaczony napisem „Szkło”; 
· papier , tektura – kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier”; 
· plastik, metal – kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 
· bioodpady stanowiące odpady komunalne – kolor brązowy oznaczony napisem „Bio” . 
 
 



Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
rozdział II ust.1.4 i nadaje mu brzmienie:  
„1.4. Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, 
oznaczonych w widoczny z daleka, czytelny i ujednolicony sposób z wymogami rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, z uwzględnieniem okresów przejściowych, o których 
mowa w niniejszym Rozporządzeniu, przy czym przyjmuje się następujące kolory oznaczenia 
pojemników i worków dla poszczególnych frakcji odpadów: 
· niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kolor inny niż pojemniki do segregacji, 
oznaczony napisem „Zmieszane”; 
· szkło – kolor zielony , oznaczony napisem „Szkło”; 
· papier , tektura – kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier”; 
· plastik, metal – kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 
· bioodpady stanowiące odpady komunalne – kolor brązowy oznaczony napisem „Bio” . 
 
Pytanie 2 
 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust.1.6 
„1.6. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, przy 
czym harmonogramy muszą być sporządzone z uwzględnieniem częstotliwości, określonej w tabeli 3 
i przedłożone do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 14 dni roboczych na zatwierdzenie 
harmonogramów. Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć skutecznie 
właścicielom nieruchomości na co najmniej tydzień przed planowanym pierwszym odbiorem odpadów 
oraz zamieścić na swojej stronie internetowej.” 
 
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 wersję papierową. Jednocześnie, w sytuacji 
zaakceptowania przez Zamawiającego elektronicznej formy kalendarzyków, Wykonawca 
proponuje dostarczenie każdego rodzaju harmonogramu w formie papierowej do siedziby 
Zamawiającego według zapotrzebowania. 
 
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 nieprzyjęcia przez Zamawiającego żadnej z powyższych propozycji, Wykonawca 
wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób: 
„1.6. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, 
przy czym harmonogramy muszą być sporządzone z uwzględnieniem częstotliwości, określonej 
w tabeli 2 i przedłożone do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 14 dni roboczych na 
zatwierdzenie harmonogramów. Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
skutecznie właścicielom nieruchomości przed planowanym pierwszym odbiorem odpadów lub 
w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego harmonogramów odbioru odpadów, 
jeżeli termin ten będzie późniejszy niż 01.12.2020 r. Wykonawca ma obowiązek zamieścić 
harmonogram na swojej stronie internetowej.” 



Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę kalendarzyków, które będą udostępnione dla 
mieszkańców na stronach internetowych zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego oraz po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego elektronicznej formy kalendarzyków, dopuszcza możliwość  
dostarczenia każdego rodzaju harmonogramu w formie papierowej do siedziby Zamawiającego według 
zapotrzebowania. 
 
Pytanie 3 
 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust.1.6 Tabela 3 

Tabela 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów 

„Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne” 

co 2 tygodnie 

„Metale i tworzywa 

sztuczne”  
co 4 tygodnie 

„Szkło” 1 raz na kwartał 

„ Papier” 1 raz na kwartał 

„Bioodpady stanowiące 

odpady komunalne” 
2 razy w miesiącu 

 
Maj ąc na uwadze zapisy art. 6r ust. 3b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. 2020.1439 t.j.), Wykonawca wnioskuje o modyfikację częstotliwości w następujący sposób: 
- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co 2 tygodnie; 
- Szkło – 1 raz na kwartał; 
- Metale i tworzywa sztuczne – co 4 tygodnie; 
- Papier i tektura – 1 raz na kwartał 
- Bioodpady stanowiące odpady komunalne - w miesiącach od 1 kwietnia do 
31 października – co 2 tygodnie, w miesiącach od 1 listopada do 31 marca – co 
4 tygodnie 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
rozdział II ust.1.6 Tabela 3 i nadaje brzmienie: 
 

Tabela 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów 

„Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne” 

co 2 tygodnie 

„Metale i tworzywa 
sztuczne”  

co 4 tygodnie 

„Szkło” 1 raz na kwartał 
„ Papier” 1 raz na kwartał 
„Bioodpady stanowiące 
odpady komunalne” 

co 2 tygodnie od 1 kwietnia do 
31 października, od 1 listopada do 31 marca – co 

4 tygodnie 
 



Pytanie 4 
 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust. 2.4 litera l 
 
„l) 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 o kodzie ex 20 01 99 - pojemnik o pojemności 120 l,” 
 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
 
„l) 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 o pojemności 120 l, do którego mieszkańcy będą 
dostarczać odpady w specjalnych mniejszych pojemnikach do zbiórki odpadów niekwalifikujących się 
do odpadów medycznych, powstałych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
rozdział II ust. 2.4 litera l i nadaje brzmienie:  
  
„l) 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 o pojemności 120 l, do którego mieszkańcy będą 
dostarczać odpady w specjalnych mniejszych pojemnikach do zbiórki odpadów niekwalifikujących się 
do odpadów medycznych, powstałych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.” 
 
Pytanie 5 
 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust. 3.2 
„3.2 Usługi dodatkowe obejmować będą: 
1) Usługę stałego użyczenia dodatkowego pojemnika o pojemności 120 l na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych (usługa obejmuje dostarczenie 
pojemnika na wskazaną nieruchomość oraz odbiór i zagospodarowanie zbieranych w nim odpadów 
komunalnych w terminie harmonogramu odbioru odpadów na każdy miesiąc 2 x m-c); 
2) Usługa stałego użyczenia dodatkowego pojemnika na bioodpady stanowiące odpady komunalne z 
terenu nieruchomości (usługa obejmuje dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość oraz 
odbiór i zagospodarowanie zbieranych w nim odpadów komunalnych w terminie harmonogramu 
odbioru odpadów na każdy miesiąc 2 x m-c);” 
Wykonawca wnosi o dostosowanie częstotliwości do tabeli nr 3 w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
rozdział II ust. 3.2 i nadaje brzmienie:  



„3.2 Usługi dodatkowe obejmować będą: 
1) Usługę stałego użyczenia dodatkowego pojemnika o pojemności 120 l na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych (usługa obejmuje dostarczenie 
pojemnika na wskazaną nieruchomość oraz odbiór i zagospodarowanie zbieranych w nim odpadów 
komunalnych w terminie harmonogramu odbioru odpadów); 
2) Usługa stałego użyczenia dodatkowego pojemnika na bioodpady stanowiące odpady komunalne  
z terenu nieruchomości (usługa obejmuje dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość oraz 
odbiór i zagospodarowanie zbieranych w nim odpadów komunalnych w terminie harmonogramu 
odbioru odpadów);” 
 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust. 4.2 ppkt 1 
 
„4.2. Zadanie polega na: 
1) zebraniu wystawionych przez mieszkańców miasta następujących rodzajów odpadów: 
a) 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, 
dywany, wykładziny, listwy drewniane), 
b) 20 01 40 – Metale (złom), 
c) 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory), 
d) 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, 
odkurzacze), 
e) 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony (lodówki), 
f) 16 01 03 – Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm"), 
g) 20 01 33* – Baterie i akumulatory; 
h) 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (takie jak: powiązane gałęzie z drzew i krzewów) 
i) 15 01 02 – Duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki, wiadra)” 
 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
 
„4.2. Zadanie polega na: 
1) zebraniu wystawionych przez mieszkańców miasta następujących rodzajów odpadów: 
a) 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, 
dywany, wykładziny, listwy drewniane), 
b) 20 01 40 – Metale (złom), 
c) 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory), 
d) 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, 
odkurzacze), 
e) 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony (lodówki), 
f) 16 01 03 – Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm"), 
g) 20 01 33* – Baterie i akumulatory; 
h) 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (takie jak: powiązane gałęzie z drzew i krzewów) 
g) 15 01 02 – Duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki, wiadra)” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje  załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział 
II ust. 4.2 ppkt 1 i nadaje mu brzmienie: 



„4.2. Zadanie polega na: 
1) zebraniu wystawionych przez mieszkańców miasta następujących rodzajów odpadów: 
a) 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, 
dywany, wykładziny, listwy drewniane), 
b) 20 01 40 – Metale (złom), 
c) 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory), 
d) 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, 
odkurzacze), 
e) 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony (lodówki), 
f) 16 01 03 – Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm"), 
g) 20 01 33* – Baterie i akumulatory; 
h) 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (takie jak: powiązane gałęzie z drzew i krzewów) 
g) 15 01 02 – Duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki, wiadra)” 
 
 
Pytanie 7 
 
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy §1 ust. 3 
 
„3. Wykaz zlokalizowanych na terenie miasta nieruchomości do obsługi przez Wykonawcę, z których 
będą odbierane odpady komunalne (łącznie z liczbą i rodzajem przysługujących pojemników) 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych drogą elektroniczną (e-mail na adres wskazanego Koordynatora). Zamawiający zastrzega 
sobie, że dane w wykazie nie są zależne od Zamawiającego i będą ulegać zmianie. Wykaz 
nieruchomości będzie aktualizowany przez Zamawiającego na bieżąco i przekazywany Wykonawcy 
drogą elektroniczną (e - mail na adres wskazanego koordynatora).” 
 
Wykonawca wnosi dostosowanie zapisu do załącznika nr 1 do SIWZ rozdział II ust. 1.5 
ppkt 3 i o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
 
„3. Wykaz zlokalizowanych na terenie gminy nieruchomości do obsługi przez Wykonawcę, z których 
będą odbierane odpady komunalne (łącznie z liczbą i rodzajem przysługujących pojemników) 
Zamawiający dostarczony Wykonawcy w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przez strony 
w formie zapisu na płycie CD. Zamawiający zastrzega sobie, że dane w wykazie nie są zależne od 
Zamawiającego i będą ulegać zmianie. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez 
Zamawiającego na bieżąco i przekazywany Wykonawcy drogą elektroniczną (e - mail na adres 
wskazanego koordynatora).” 
 
Odpowiedź:  
 Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy §1 ust. 3 i nadaje im 
brzmienie:  
„3. Wykaz zlokalizowanych na terenie gminy nieruchomości do obsługi przez Wykonawcę, z których 
będą odbierane odpady komunalne (łącznie z liczbą i rodzajem przysługujących pojemników) 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przez strony w 
formie zapisu na płycie CD. Zamawiający zastrzega sobie, że dane w wykazie nie są zależne od 
Zamawiającego i będą ulegać zmianie. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez 
Zamawiającego na bieżąco i przekazywany Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail na adres wskazany 
przez Wykonawcę)”. 



Pytanie 8 
 
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy §3 ust. 1 ppkt 8 
 
„8) organizacja i obsługa jednorazowej zbiórki odpadów wielogabarytowych pochodzących  
z gospodarstw domowych z terenu gminy Pabianice. Zadanie ma polegać na: 
a) zebraniu wystawionych przez mieszkańców gminy następujących rodzajów odpadów o kodach: 
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, 
dywany, wykładziny, listwy drewniane), 20 01 40 – Metale (złom), 20 01 35* – Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory), 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, odkurzacze), 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony 
(lodówki), 16 01 03 – Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm"), 20 01 33* – Baterie i akumulatory; 
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (takie jak: powiązane gałęzie z drzew i krzewów), 15 01 02 
– Duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki, 
wiadra) 
b) załadunku odpadów na środek transportu, 
c) zagospodarowaniu odebranych odpadów.” 
 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
 
„8) organizacja i obsługa jednorazowej zbiórki odpadów wielogabarytowych pochodzących 
z gospodarstw domowych z terenu gminy Pabianice. Zadanie ma polegać na: 
a) zebraniu wystawionych przez mieszkańców gminy następujących rodzajów odpadów o kodach: 
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, 
dywany, wykładziny, listwy drewniane), 20 01 40 – Metale (złom), 20 01 35* – Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory), 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, odkurzacze), 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony 
(lodówki), 16 01 03 – Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm"), 20 01 33* – Baterie 
i akumulatory; 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (takie jak: powiązane gałęzie z drzew 
i krzewów), 15 01 02 – Duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki, 
wiadra) 
b) załadunku odpadów na środek transportu, 
c) zagospodarowaniu odebranych odpadów.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje  załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy §3 ust. 1 ppkt 8 i nadaje mu 
brzmienie: 
„8) organizacja i obsługa jednorazowej zbiórki odpadów wielogabarytowych pochodzących 
z gospodarstw domowych z terenu gminy Pabianice. Zadanie ma polegać na: 
a) zebraniu wystawionych przez mieszkańców gminy następujących rodzajów odpadów o kodach: 
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, 
dywany, wykładziny, listwy drewniane), 20 01 40 – Metale (złom), 20 01 35* – Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory), 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, odkurzacze), 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony 
(lodówki), 16 01 03 – Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm"), 15 01 02 – Duże opakowania z 
tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki, wiadra) 
b) załadunku odpadów na środek transportu, 
c) zagospodarowaniu odebranych odpadów.” 



Pytanie 9 
 
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. (przykładowo załącznik nr 2 do SIWZ 
– wzór umowy § 3 pkt 4 ) 
 
W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na powyższy wniosek, Wykonawca zwraca się z 
pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał osiągnięcia poziomów recyklingu w ramach umowy 
zawartej w oparciu o niniejsze postępowanie wyłącznie w zakresie odpadów odebranych przez 
Wykonawcę? 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów dotyczących osiągnięcia założonych przez ustawę  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że będzie 
egzekwował osiągniecie wskazanych poziomów przez Wykonawcę wyłącznie  
w zakresie odpadów odebranych przez Wykonawcę. 
 
 
Pytanie 10 
 
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. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru powyższego paragrafu. 
 
 
Pytanie 11 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust.1.12 
 
„1.12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbierania odpadów komunalnych zleconych przez 
Zamawiającego wspólnie z odpadami z innej gminy lub z jakimikolwiek innymi odpadami.” 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
„1.12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbierania odpadów komunalnych zleconych przez 
Zamawiającego wspólnie z odpadami z innej gminy.” 
 



Odpowiedź:  
Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ 
 
Pytanie 12 
 
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy §3 ust. 1 pkt 5 
 
„l) 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 o kodzie ex 20 01 99” Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu  
w następujący sposób: 
„l) 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” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy §3 ust. 1 pkt 5 i nadaje mu brzmienie: 
l) 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” 
 
 
Pytanie 13 
 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust.6 pkt 24 i 25 
 
„24. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do „systemu monitorowania lokalizacji pojazdów” 
poprzez bezpieczne łącze internetowe w przeglądarce internetowej. 
25. Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 
obsługi systemu.” 
Wykonawca jest właścicielem systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego, oraz ma wykupioną licencję na korzystanie z oprogramowania. Program spełnia wszystkie 
wymogi nałożone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku  
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Wykonawca może zapewnić dostęp do rejestrowanych zapisów tras pojazdów, 
udostępniając raport w formie pliku PDF z trasy pojazdu. Program do monitoringu GPS uniemożliwia 
korzystanie z systemu przez osoby trzecie bez prawa do wykupionej licencji. Utrudnienia wynikają 
również z braku możliwości wydzielenia podglądu do osobnej grupy pojazdów obsługujących tylko 
Państwa gminę w trakcie obsługi wynikającej z ustalonego harmonogramu – nie naruszając zasad 
współpracy z innymi podmiotami obsługiwanymi przez Wykonawcę.  
 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższych punktów. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
rozdział II ust.6 pkt 24 i nadaje mu brzemiennie:  



„24. Zapewnienie dostępu do rejestrowanych zapisów tras pojazdów poprzez udostępnienie raportu  
w formie pliku PDF z trasy pojazdu”, pkt 25 zostaje wykreślony.  
 
Pytanie 14 
 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II 
ust.6 pkt 22 
 
„22. Odbiór odpadów nieodebranych zgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy, nastąpi w ciągu 
24 godz. od przekazania przez Zamawiającego reklamacji, potwierdzonej wizją w terenie.” 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
 
„22. Odbiór odpadów nieodebranych zgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy, nastąpi w ciągu 
48 godz. od przekazania przez Zamawiającego reklamacji, potwierdzonej wizją w terenie.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia rozdział II ust.6 pkt 22 nadaje brzmienie: 
„22. Odbiór odpadów nieodebranych zgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy, nastąpi w ciągu 
48 godz. od przekazania przez Zamawiającego reklamacji, potwierdzonej wizją w terenie.” 
 
 
Pytanie 15 
 
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy §3 ust. 2 
 
„2. Wykonawca jest obowiązany do przekazania Wójtowi sprawozdań, w tym rocznego sprawozdania 
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazywanych Wójtowi 
Gminy za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, 
o których mowa w art. 9n oraz 9na Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.” 
 
Zgodnie z opisem przedmiotu niniejszego zamówienia prowadzącym PSZOK jest Zamawiający, 
w związku z czym Wykonawca wnosi o wykreślenie obowiązku przekazywania Zamawiającemu 
sprawozdań wynikających z art. 9na, ponieważ dotyczą one wyłącznie podmiotów prowadzących 
PSZOK. Wykonawca proponuje przekazanie Zamawiającemu zbiorczej informacji na temat 
ilości odpadów odebranych w danym roku sprawozdawczym z PSZOK. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 2 do SIWZ - wzór umowy §3 ust. 2 i nadaje 
mu brzmienie:  
 
„2. Wykonawca jest obowiązany do przekazania Wójtowi sprawozdania rocznego podmiotu 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazywanego Wójtowi Gminy za 
pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o którym 
mowa w art. 9n Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” 
 
 
 



Pytanie 16 
 
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy §17 ust. 3 pkt 2 
 
„2) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem z winy 
Wykonawcy w wysokości 200 zł brutto – w każdej sytuacji, gdy po 24 godz. od przekazania 
reklamacji potwierdzonej wizją w terenie przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie 
zrealizowany;” 
 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
 
2) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem z winy 
Wykonawcy w wysokości 200 zł brutto – w każdej sytuacji, gdy po 48 godz. od przekazania 
reklamacji potwierdzonej wizją w terenie przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie 
zrealizowany;” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy  §17 ust. 3 pkt 2 
i nadaje mu brzmienie: 
„2 ) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem z winy Wykonawcy 
w wysokości 200 zł brutto – w każdej sytuacji, gdy po 48 godz. od przekazania reklamacji potwierdzonej 
wizją w terenie przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie zrealizowany;” 
 
 
Pytanie 17 
 
Dotyczy: zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
We wzorze umowy nie ma zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
natomiast są takie zapisy w SIWZ rozdział XXI. Czy zatem Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Jeżeli tak, Wykonawca wnosi  
o rozszerzenie projektu umowy o zapisy doprecyzowujące wymagania Zamawiającego w odniesieniu 
do zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje i rozszerza  § 15 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: 
 

§ 15 
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). 
Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona 
według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy. 



2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia. Dokument ten stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 

3. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawcą wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości  2 % o ceny brutto oferty (łącznie  
z podatkiem vat).   

 
 
 
 
 

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, dokonuje 
modyfikacji Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w  Rozdziale XVIII pt: „ Opis 
kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” poprzez wykreślenie pomyłkowo użytego w ust. 
18.2 zapisu o cenie ryczałtowej na miesiąc. Dlatego ust. 18.2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Było:  
„18.2. Dla przyjętego kryterium cena maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej 
zaoferowanej cenie ryczałtowej na miesiąc, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:       

Kc 
Cena min 

---------------- 

Cena i 
x 60% x 100  

 
gdzie: Kc jest liczbą punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena, Cena i  jest ceną 
badanej oferty, Cenamin jest ceną najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 60% to 
znaczenie kryterium najniższa cena, a 100 to wskaźnik stały 
(Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ofert brutto).” 
 
Zostaje zmienione na:  
„18.2. Dla przyjętego kryterium cena maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej 
zaoferowanej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:                       
 

Kc 
Cena min 

---------------- 

Cena i 
x 60% x 100  

 
gdzie: Kc jest liczbą punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena, Cena i  jest ceną 
badanej oferty, Cenamin jest ceną najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 60% to 
znaczenie kryterium najniższa cena, a 100 to wskaźnik stały 
(Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ofert brutto).” 
 
 
 
 



W związku z powyższymi zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4 
ustawy Pzp, dokonuje także zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 
Maj ąc to na uwadze, poszczególne zapisy SIWZ otrzymują nowe brzmienie:  

W Rozdziale XIV SIWZ pt: „SKŁADANIE I OTWARCIE OFER T” w ust. 14.2. i 14.3.: 

Było: 

„ 14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 października 2020 r. o godz. 10:00. 

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2020 r. o godz. 12:00. w siedzibie 
Zamawiającego.”  

Zostaje zmienione na: 

„ 14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 28 października 2020 r. o godz. 10:00. 

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2020 r. o godz. 12:00. w siedzibie 
Zamawiającego.”  

 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

   
 

Wójt Gminy Pabianice 
 

/-/Marcin Wieczorek 


