Kostrzyn nad Odrą, 17.01.2018r.
Dotyczy: zapytań do przetargu nieograniczonego na Podwykonywanie usługi na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Witnica.
W związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu
nieograniczonym na Podwykonywanie usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Witnica ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod pozycją nr 2017/S 250-528731 w dniu 30-12-2017r., niniejszym udzielamy
odpowiedzi:
Pytanie 1:
Zgodnie z treścią § 5 pkt 1 Załącznika nr 4 do SIWZ – WZÓR – Umowa nr … /2018 (dalej Umowa)
MZK przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady w terminie do
dwóch dni od daty podpisania umowy.
Wnosimy o zmianę warunków określonych w SIWZ i udostepnienie wykazu nieruchomości przed
terminem złożenia oferty. Naszym zdaniem taki wykaz powinien być znany wykonawcom co najmniej
7 dni przed datą złożenia oferty, gdyż brak takiego wykazu uniemożliwia sporządzenie prawidłowej
kalkulacji ceny oferty.
Brak takiego wykazu stanowi naruszenie zapisów art. 29 ust. 1 pzp, zgodnie z którym przedmiot
zamówienia musi być opisany w sposób wyczerpujący, uwzględniając wszystkie okoliczności
niezbędne do sporządzenia oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej załącznik z wykazem posesji
jednocześnie z SIWZ.
Pytanie 2:
W myśl Rozdziału III pkt 1.12 SIWZ Wykonawca w ostatni dzień obowiązywania umowy dokona
ostatniego odbioru odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Witnica.
Wnosimy o wyjaśnienie tego zapisu:
1) czy Wykonawca ma dokonać odbioru odpadów w niedzielę 30 czerwca 2019 r.?;
2) czy Wykonawca ma dokonać odbioru w terminie wskazanym w ppkt 1 powyżej pomimo
odbioru odpadów w dniach poprzedzających ostatni dzień obowiązywania umowy zgodnie z
harmonogramem?;
3) jak MZK wyobraża sobie odbiór odpadów ze wszystkich punktów odbioru z terenu całej Gminy
Witnica w ciągu jednego dnia?
Biorąc pod uwagę, że wykonanie tego obowiązku jest niemożliwe wnosimy
o wykreślenie tego obowiązku.
Odpowiedź:
Za dzień ostatniego odbioru odpadów uważa się ostatni dzień wskazany w harmonogramie
odbioru odpadów.
Pytanie 3:
Zgodnie z treścią rozdziału V pkt 1.2.1. SIWZ o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej wskazanej w tym
punkcie SIWZ.
Czy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania tych uprawnień na dzień składania ofert czy też
będzie
zobowiązany
posiadać
je
na
dzień
wskazany
przez
MZK,
tj. w terminie wskazanym w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ?
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego MZK nakłada na wykonawcę obowiązek posiadania zezwolenia
wskazanego w rozdziale V pkt 1.2.1 c) SIWZ. Naszym zdaniem tego rodzaju zezwolenie nie jest
wymagane dla świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. Wnosimy o wykreślenie tego
zapisu.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami ustawy Pzp w SIWZ określono warunki udziału w postępowaniu tym
samym warunki jaki Wykonawca musi spełniać, aby złożyć ważną ofertę. Tym samym powinien
wykazać się wskazanymi uprawnieniami na dzień składania ofert, w przypadku ich braku po

wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń, oferta zostanie
odrzucona.
Zamawiający poszukuje w niniejszym postępowaniu podwykonawcy, tym samym stosuje
warunki jakie zastosowała Gmina Witnica przy pierwotnym postępowaniu. Podwykonawca
musi spełniać te same warunki co Wykonawca w danym zakresie zamówienia.
Pytanie 4:
Wnosimy o wskazanie jak „odpady problemowe” maja być odbierane z terenu przy posesjach a jakie
„odpady problemowe: mają być przyjmowane do PSZOK, gdyż zapisy pkt 2 SOPZ i § 2 ust. 3 Umowy
są niejednoznaczne.
Odpowiedź:
Załącznik nr 1 pkt. 2 przedstawia katalog odpadów problemowych, które mają być odbierane
przy posesjach i zagospodarowane przez Wykonawcę, w tym również przekazywane na
PSZOK.
Pytanie 5:
W myśl § 4 pkt 12 Umowy Wykonawca ma przekazać właścicielom nieruchomości harmonogramy.
Wnosimy o podanie terminu i formy przekazania harmonogramów.
Odpowiedź:
Harmonogramy powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym i po uzyskaniu jego akceptacji,
przekazane mieszkańcom w formie papierowej. Mieszkańcy powinni otrzymać harmonogramy
przed terminem świadczenia usługi.
Pytanie 6:
Zgodnie z § 8 ust. 1 lit. a Umowy Wykonawca zapłaci MZK karę umowną w wysokości 0,5%
miesięcznego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki za każde miejsce w przypadku zwłoki
w ustawieniu zestawów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym oraz wyposażenie właścicieli
nieruchomości w niezbędne worki.
Wnosimy o zmianę wysokości tych kar umownych, gdyż są one drastycznie wysokie,
w szczególności w stosunku do wyposażenia w worki. Z wieloletniej praktyki wykonawcy wynika, że
potwierdzanie dostarczenia worków jest utrudnione z uwagi na nieobecność właścicieli nieruchomości.
Brak potwierdzenia dostarczenia worków do np. 20 nieruchomości oznacza karę w wysokości 10%
wartości miesięcznego wynagrodzenia co oznacza niewspółmierność kary w stosunku do poniesionej
szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na powyższe. Takie warunki postawiła Gmina Witnica w umowie z
Zamawiającym.
Pytanie 7:
W myśl § 8 ust. 1 lit. a Umowy MZK przewiduje nałożenie kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za
każdy stwierdzony przypadek zanieczyszczenia i pozostawienia nieuporządkowanego miejsca
gromadzenia odpadów oraz zanieczyszczenia trasy przejazdu.
Wnosimy o zdefiniowanie określenia „zanieczyszczenia miejsca gromadzenia odpadów” oraz
„zanieczyszczenia trasy przejazdu”, a także wskazanie sposobu ustalenia przez MZK, kto dopuścił się
takiego zanieczyszczenia.
Jednoczesnej wnosimy o zmianę wysokości tych kar, gdyż są one bardzo wysokie mając na względzie
fakt nagminnego rozsypywania odpadów przez osoby penetrujące pojemniki na odpady w
poszukiwaniu np. puszek po napojach.
Odpowiedź:
Jak w pytaniu wyżej.
Pytanie 8:
Czy MZK przewiduje procedurę w formie złożenia wyjaśnień przed Wykonawcę przed nałożeniem kar
umownych?
Odpowiedź:
Tak. Jest to dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach.
Pytanie 9:

Prosimy o korektę załącznika nr 3 do SIWZ (Formularz ofertowy). Tabela w pozycji 6 zawiera
nieprawidłowo określony czas realizacji zamówienia w miesiącach. Uniemożliwia to prawidłowe
obliczenie miesięcznej wartości zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający poprawi Załącznik nr 3 i załącza go w wersji edytowalnej.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian, z wyjątkiem zmian będących
konsekwencją dokonanych zmian.

