Krotoszyn, 2016-03-24
Nr sprawy : GOA.271.1.2016

Wykonawcy
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów
określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu
nieograniczonego pn. :

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – zgodnie z zapisem pkt. XI.1
SIWZ udziela odpowiedzi na zapytania, które zostały złożone do SIWZ :
Pytanie nr 1
Czy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia i spełniający łącznie
warunki określone w SIWZ rozdział IX.A lp.2 w zakresie ilości świadczonych usług odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych zostaną uznani za spełniających warunki udziału w
przetargu.
Pytanie nr 2
Czy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia i spełniający łącznie
warunki określone w SIWZ rozdział IX.A lp.3 w zakresie dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia zostaną uznani za spełniających warunki udziału w przetargu.
Pytanie nr 3
Czy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia i spełniający łącznie
warunki określone w SIWZ rozdział IX.A lp.4 w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym zostaną uznani za spełniających warunki udziału w przetargu.
Odpowiedzi na pytania nr 1 – 3
Zgodnie z Pkt. XIV.10 lit.d) SIWZ :
„W celu sprawdzenia wymogu dysponowania np. odpowiednim potencjałem ekonomicznym
lub technicznym będzie brany pod uwagę potencjał, jaki posiadają łącznie wszyscy uczestnicy
konsorcjum”.
Art. 23 PZP wskazuje, iż wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Idea konsorcjum ma na celu zjednoczenie potencjałów technicznych, ekonomicznych
i finansowych członków konsorcjum, tak aby sprostać wymaganiom przedstawionym przez
zamawiającego.
Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem kadrowym i technicznym oraz sytuacją
ekonomiczną i finansową podlega sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego.
Pytanie nr 4
W załączniku A do SIWZ OPZ w rozdziale II pkt 16.5 Zamawiający zastrzegł jako
obowiązek Wykonawcy „wykonywanie przedmiotu zamówienia bez względu na warunki
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atmosferyczne, z wyłączeniem zaistnienia okoliczności, które w sposób obiektywny i zupełny
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.”
Czy powyższe sformułowanie odpowiada definicji siły wyższej z powszechnie
obowiązujących norm jako wyznacznik granicy odpowiedzialności Wykonawcy ?
Odpowiedź
Mając na względzie fakt braku jednolitej definicji siły wyższej, którą w orzecznictwie sądów
określa się w większości jako zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć bądź mu
zapobiec, należy uznać, że okoliczności wskazane w SIWZ jako te, które uniemożliwiają
wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny i zupełny z przyczyn niezależnych
od wykonawcy – jako zasadniczo pokrywające się z pojęciem siły wyższej, jakie funkcjonuje
w praktyce.
Pytanie nr 5
W załączniku A do SIWZ OPZ w rozdziale II pkt 4 Zamawiający dopuścił w uzasadnionych
przypadkach odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych z worków 120 l. Wykonawca
prosi o określenie czy wskazanymi przypadkami są ujęte w §6 ust.2 w zw. z §5 ust. 2 pkt 2
Regulaminu Utrzymania Czystości i porządku na terenie Związku Miedzygminnego EKO
SIÓDEMKA czy również inne przypadki.
Odpowiedź
Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych z worków 120 l dopuszczalne jest jedynie w
przypadku opisanym w § 6, ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, t.j. „w uzasadnionych przypadkach w razie
braku możliwości ustawienia pojemnika, dopuszcza się zastosowanie worków do odpadów
zmieszanych po kontroli pracownika Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.
Pytanie nr 6
W załączniku A do SIWZ OPZ w rozdziale II pkt 5 Wykonawca prosi o wskazanie czy worki
powinny być dostarczane do nieruchomości w systemie „worek za worek” czy możliwe jest
dostarczanie do nieruchomości większych partii worków na dłuższy okres eksploatacji ?
Odpowiedź
Zapis w Rozdz. II pkt. 5 OPZ stanowi :
„Wykonawca odbierając odpady segregowane zobowiązany będzie pozostawić na wymianę
worki w kolorze i ilości odebranych lub opróżnić pojemniki z odpadów posegregowanych”.
W związku powyższym nie jest możliwe dostarczanie do nieruchomości większych partii
worków na dłuższy okres eksploatacji.
Pytanie nr 7
W zakresie Załącznika A do SIWZ OPZ w rozdziale II pkt 8.4 Wykonawca prosi o
rozwinięcie jakie i czy obowiązek odbioru dotyczy wszystkich odpadów wielkogabarytowych
czy też istnieją wyłączenia niektórych rodzajów takich odpadów.
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje żadnych wyłączeń w tym zakresie.
Pytanie nr 8
W zakresie Załącznika A do SIWZ OPZ w rozdziale II pkt 8.3, 8.4, 8.5, 8.8 Wykonawca prosi
o wyjaśnienie czy Zamawiający osobno wycenia wszystkie w/w usługi odbioru
poszczególnych
typów
odpadów
(gromadzonych
w
nieodpowiedni
sposób,
wielkogabarytowych oraz RTV i AGD, przeterminowanych leków, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych).

3

Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wyceny usług a jedynie oceny ofert na zasadach określonych
w SIWZ.
Wykonawca dokonuje wyceny usług zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
Pytanie nr 9
W zakresie Załącznika A do SIWZ OPZ w rozdziale II pkt 8.7 zdanie pierwsze Wykonawca
prosi o wyjaśnienia jakie prawa i obowiązki spoczywają na nim w przypadku stwierdzenia
naruszenia pkt 5 ust. 1 Regulaminu Utrzymania Czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
Odpowiedź
Jeśli chodzi o § 5, ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (a nie pkt 5 ust. 1 wskazany w pytaniu) określający
rodzaj i ilość wyposażenia nieruchomości w pojemniki przez właściciela, to na Wykonawcy
w przypadku stwierdzenia przez niego naruszeń ww. regulacji spoczywa obowiązek
zawiadomienia Zamawiającego zgodnie z SIWZ (pkt II.15.1. w zw. z zał. nr 1 do OPZ – pkt
V Raportu miesięcznego). Niezupełne przygotowanie miesięcznego raportu (w tym brak
informacji o ww. naruszeniach) naraża Wykonawcę na naliczenie kary umownej, o której
mowa w § 9 ust. 1 lit l) Umowy. W przypadku uszkodzenia pojemnika spełniającego w/w
normę przez Wykonawcę, odpowiedzialność za powstałe zniszczenia spoczywa na
Wykonawcy, na zasadach określonych w pkt III ust. 5 OPZ.
Pytanie nr 10
W zakresie Załącznika A do SIWZ OPZ w rozdziale II pkt 12 Wykonawca prosi o
stwierdzenie jakie obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze obciążają go w
okolicznościach wskazanych w przedmiotowym punkcie.
Odpowiedź
W przypadku opisanym w rozdziale II pkt. 15.4 OPZ, t.j. stwierdzeniu pozbywania się przez
właściciela nieruchomości odpadów innych niż określone w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, Wykonawca
odmawia odbioru takich odpadów i informuje Zamawiającego o tym fakcie zgodnie z (pkt
II.15.1. w zw. z zał. nr 1 do OPZ – pkt V Raportu miesięcznego).
Pytanie nr 11
W zakresie załącznika A do SIWZ OPZ w rozdziale II pkt 15.4 Wykonawca prosi o
doprecyzowanie i ograniczenie obowiązku do wskazywania nieruchomości na których
powstały odpady, gdyż nie posiadać będzie możliwości przekazywania oraz uzyskiwania w
inny sposób wiedzy o zamieszkiwanych nieruchomościach z uwagi na powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami rozdziału II, pkt. 15.4 OPZ, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo
powiadamiać Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach (o ile je stwierdzi podczas
wykonywania usługi):
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie są wystawiane odpady
komunalne;
- nieruchomości, której nie ma w bazie danych przekazanej Wykonawcy przez
Zamawiającego, a są na tej nieruchomości wytwarzane i wystawiane odpady komunalne.
Pytanie nr 12
W zakresie Załącznika A do SIWZ OPZ w rozdziale III pkt 2 ust. A Wykonawca prosi o
doprecyzowanie zasad udostępniania stanowiska do systemu monitorowania lokalizacji
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pojazdów poprzez wskazanie jaki Zamawiający udostępni dla realizacji obowiązku sprzęt
komputerowy i na jakich systemach operacyjnych sprzęt komputerowy jest oparty.
Odpowiedź
Zamawiający udostępni dla realizacji obowiązku sprzęt komputerowy w swojej siedzibie
o zbliżonych parametrach:
Nazwa systemu operacyjnego
Microsoft Windows 7 Professional
Wersja 6.1.7601 Service Pack 1 Kompilacja 7601
Producent systemu operacyjnego
Microsoft Corporation
Producent systemu LENOVO
Model systemu
20208
Typ systemu X86-based PC
Procesor
Intel(R) Core(TM) i3-2348M CPU @ 2.30GHz, 2300 MHz, Rdzenie: 2,
Procesory logiczne: 4
Wersja SMBIOS
2.7
Zainstalowana pamięć fizyczna (RAM)
4,00 GB
Całkowity rozmiar pamięci wirtualnej
6,19 GB
Dostępna pamięć wirtualna 4,03 GB
Dysk twardy – 100 GB
Pytanie nr 13
W zakresie Załącznika A do SIWZ OPZ w rozdziale III pkt 6.1 Wykonawca prosi
o wskazanie czy Zamawiający, Gminy będące członkami związku bądź jednostki
organizacyjne udostępniają na zasadach prawa cywilnego i rynkowego miejsca pozwalające
na odbieranie i gromadzenie odpadów selektywnych z terenu Związku.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt. 6.1 OPZ obowiązek zorganizowania i uruchomienia
w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy miejsc, w których będzie prowadzone odbieranie
i gromadzenie odpadów selektywnych z terenu Związku dla II części zamówienia na terenie
gminy Kobylin, dla III części zamówienia – na terenie gminy Krotoszyn, w tym znalezienie
terenu pod w/w miejsca, spoczywa na Wykonawcy.
Pytanie nr 14
Wykonawca prosi o wyjaśnienia jakie obowiązki będą na nim ciążyły w przypadku braku
przewidzianej w Regulaminie Utrzymania Czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego EKO SIÓDEMKA ekspozytury odpadów, w tym braku możliwości dostępu
do worków i pojemników na ogrodzonym terenie zamieszkałych posesji (np. zamknięta
furtka).
Odpowiedź
Za terminowe udostępnienie pojemników lub worków z odpadami pracownikom podmiotu
odbierającego odpady komunalne odpowiada Właściciel nieruchomości zgodnie z zapisami §
6 ust. 1 i 3: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.
Zapisy Regulaminu stanowią:
„1. Na terenie nieruchomości pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy
ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników oraz pracowników podmiotu
uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych”,
„3. W przypadku, gdy brak jest wydzielonego miejsca do pojemników od strony ulicy, przy
której znajduje się nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru
odpadów komunalnych do godz. 7.00 wystawić pojemniki do krawędzi pasa drogowego
ulicy, przy której nadany został numer dla danej nieruchomości. Dopuszcza się możliwość
odstąpienia od wymogu wystawienia pojemnika w porozumieniu zawartym na zasadzie
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umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów
komunalnych”.
Jednocześnie w rozdziale II, pkt. 9.6 ust. B OPZ, Zamawiający dopuścił możliwość zawarcia
umowy cywilno-prawnej pomiędzy Wykonawcą a Właścicielem nieruchomości na
wynoszenie pojemników z nieruchomości na żądanie Właściciela.
Na Wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez niego naruszeń ww. regulacji spoczywa
obowiązek zawiadomienia Zamawiającego zgodnie z SIWZ (pkt II.15.1. w zw. z zał. nr 1 do
OPZ – pkt V Raportu miesięcznego).
Pytanie nr 15
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Związek Międzygminny Eko Siódemka z/s
w Krotoszynie (63-700) przy ul. Kołłątaja 7 wyznaczył już (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) teren pod
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ? Jeżeli tak to proszę o podanie jego
położenia.
Odpowiedź
Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” nie wyznaczył terenu pod PSZOK-i.
Z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 6) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika
obowiązek gminy (Związku międzygminnego) utworzenia PSZOK w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co
najmniej odpadów komunalnych wskazanych w ww. ustawie, a obowiązek ten może być
przeniesiony na Wykonawcę, co w przedmiotowym postępowaniu zostało przez Związek
uczynione (pkt III.6.1 OPZ).
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje
następującej zmiany w SIWZ :
W § 3 ust. 8 projektów umów dla poszczególnych części zamówienia dodaje się
następujący zapis :
„ Kontrola, o której mowa powyżej dokonywana będzie poprzez weryfikację złożonego przez
wykonawcę w/w oświadczenia i szczegółowego wykazu zawierającego liczbę osób, które
realizują przedmiot umowy, a są zatrudnione na podstawie umowy o pracę – wykaz powinien
zawierać imię i nazwisko pracownika, stanowisko, miejsce wykonywania pracy, okres
obowiązywania danej umowy o pracę.
Każdorazowo po złożeniu wskazanych dokumentów będą one analizowane przez
Zamawiającego. Stan zatrudnienia musi utrzymywać się na poziomie przedstawionym
w ofercie Wykonawcy. Negatywny wynik kontroli będzie skutkował naliczeniem kary
umownej o której mowa w § 9 ust. 1 lit. ….”
(dla. umów dot. cz. II, III i V zamówienia) - lit.q
(dla. umów dot. cz. I i IV zamówienia) – lit. p.
W § 12 ust. 1 lit. c zmienia się zapis na następujący :
„c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawa miejscowego w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, oraz zmian, o których mowa
w art. 142 ust. 5 ustawy PZP”.
W § 12 dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
„2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP,
wynagrodzenie za dany i kolejne okresy rozliczeniowe ulegnie zmianie w następujących
okolicznościach i zasadach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi będące
przedmiotem umowy – wynagrodzenie za kolejne okresy rozliczeniowe następujące po
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zmianie podatku określonego w § 8 ust. 1, ulegnie zmianie o kwotę w wysokości równej
różnicy pomiędzy wysokością stawki podatku obowiązującą w chwili zawarcia umowy oraz
zmienioną wysokością stawki podatku;
2) w przypadkach zmian:
a) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z
2015r. poz. 2008) lub
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych
zmian złoży pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia,
w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania
przedmiotu umowy.
Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o
wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian oraz dokumentów
potwierdzających wysokość wzrostu kosztów, o których mowa w ust. 2 punkt 2 litera a) i
b), zawierających dokładne ich wyliczenie. Dokumentami potwierdzającymi wysokość
wzrostu kosztów są w szczególności : wykaz pracowników/osób, których ta zmiana
dotyczy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dotychczas zawartych
umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 punkt 2 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 punkt 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego”.
Dotychczasowe ustępy § 12 o numeracji 2 - 3 otrzymują numerację 3 - 4.
W § 9 ust. 1 lit. p (dla umów dot. cz. I i IV zamówienia) lub lit. q (dla umów dot.
cz. II, III i V zamówienia) dokonuje się następującej zmiany zapisu :
„W przypadku nie złożenia wraz z fakturą oświadczenia o stanie zatrudnienia u Wykonawcy
na podstawie umowy o pracę oraz szczegółowego wykazu zawierającego liczbę osób
realizujących przedmiot zamówienia niniejszej umowy, o których mowa w § 3 ust. 8 umowy
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 3.000,00 zł.
W przypadku złożenia dokumentów, z których będzie wynikać zmniejszenie zatrudnienia
w stosunku do zatrudnienia wskazanego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości :
1/. 1 % kwoty brutto umowy, gdy liczba pracowników zatrudnionych wykazana w
oświadczeniu spadnie o 1 %,
2/. 1 % kwoty brutto umowy powiększony o 0,1 % kwoty brutto umowy za każdy kolejny 1
% spadku liczby zatrudnionych w przypadku, gdy liczba zatrudnionych spadnie o więcej
niż 1 %”
Proszę o uwzględnienie udzielonych odpowiedzi i zmian w przygotowywanej ofercie
przetargowej.
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Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Jednocześnie informuję, że dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu
(„Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie” przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
24.03.2016 r.)

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
/-/

Ewa Obal

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
/-/

Franciszek Marszałek

