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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Termin wpływu wniosków 04 września 2020 r. 

Zamawiający 
Czysty Region Sp. z o. o.  
ul. Naftowa 7; 47-230 Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa zamówienia 

„Zagospodarowanie i  odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady 
powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w sposób 
selektywny oraz odpadów 19 12 12 – Inne odpady ( w tym 
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok.  1000 Mg - 
belowane” 

Znak sprawy CR.271.12.2020 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP). 

Wniosek 2.5 

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 1 wskazano, iż „Zamówienie będzie 

realizowane sukcesywnie począwszy od miesiąca 01 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. 

po 250 Mg miesięcznie aż do ilości sumarycznej  1 000 Mg”.   

  

Zauważyć należy (vide: pkt 13 części I SIWZ), że termin składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu przypada na 25 września 2020 r., godz. 12:00; otwarcie ofert nastąpi tego samego 

dnia o godzinie 12:15. Nawet przy założeniu braku odwołań i niezwykle sprawnego procedowania 

podpisania umowy przez Zamawiającego i oferenta, którego oferta zostanie wybrana trudno realnie 

założyć, że świadczenie usług będzie mogło nastąpić już 01 października 2020 r.   

  

Mając to na uwadze, wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu: „Zamówienie będzie 

realizowane sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r., po  250 Mg 

miesięcznie, aż do ilości sumarycznej 1000 Mg”. Taki zapis korelowałby z brzmieniem § 2 ust. 1 

części II SIWZ.  

 

Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis. 

 
 
 

Wniosek 2.6 

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 8 wskazano, iż „Załadunek będzie 
odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu 
Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą itp.”. Efektywne wykorzystanie 
jednostki transportowej ma miejsce wówczas, gdy ilość ładunku jest nie niższa niż 20 Mg.  

 Mając to na uwadze, wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu: „Załadunek będzie odbywał się 

sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy 
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np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą itp., przy czym ilość opadów załadowanych 

każdorazowo na środek transportu nie będzie niższa niż 20 Mg”. Taki zapis pozwoli zapobiec 

sytuacjom, w której jednostka transportowa wykonawcy będzie wykorzystywana nieefektywnie.  

 

Zamawiający w specyfikacji określił średnią wagę ładunku która jest uzależniona od wilgotności odpadu, 
możemy zagwarantować to w parametrach zawartych w SIWZ. 

 
 
 

Wniosek 2.7 

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 1 wskazano, iż „Zamówienie będzie 
realizowane sukcesywnie począwszy od miesiąca 01 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. 
po 250 Mg miesięcznie aż do ilości sumarycznej 1000 Mg”. W części II SIWZ (istotne postanowienia 
umowy), w § 1 ust. 6 wskazano, iż „Usługę należy zrealizować w systemie sukcesywnego odbioru 
odpadów (…)”.  

 Zwracamy się o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „Zamówienie będzie realizowane 

sukcesywnie”, „Usługę należy zrealizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów”? Czy 

dzienna ilość 60 Mg odpadów (vide: § 1 ust. 5) stanowić będzie maksymalną dzienną ilość opadów, 

które wykonawca będzie obowiązany odbierać z uwagi na właśnie walor „sukcesywności”?  

Ponadto, wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu w § 1 ust. 5 część II SIWZ: „Dzienna ilość 

opadów przeznaczonych do odbioru i odzysku nie przekroczy 60 Mg”. Taki zapis zgodny byłby zgody 

z powszechnym pojmowaniem „systemu sukcesywnego odbioru odpadów”,  a ponadto pozwoliłby 

uniknąć możliwej na gruncie aktualnie obowiązujących zapisów SIWZ sytuacji, w której Zamawiający 

może określić swoje potrzeby na (przykładowo) 400 Mg dziennie, co całkowicie może 

zdezorganizować harmonogram pracy wykonawcy, narażając go przy tym na zapłatę kar umownych 

czy ryzyko złożenia przez Zamawiającego oświadczenia  o odstąpieniu od umowy naruszając przy 

tym w sposób rażący równowagę kontraktową. Podkreślić także należy, że przy założeniu odbioru 60 

Mg odpadów dziennie, sumaryczna ilość 1000 Mg odebranych odpadów osiągnięta zostanie już po 

niespełna 17 dniach świadczenia usług przez Wykonawcę podczas gdy, Zamawiający zakłada 

wykonywanie przedmiotu umowy przez ponad 120 dni.   

 

Maksymalna dobowa ilość odpadów została określona w SIWZ i wynosi 200 Mg dziennie, Zamawiający w 
ten sposób określił  swoje możliwości załadunku. 

 

Wniosek 2.8 

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 1 wskazano, iż „Zamówienie będzie 
realizowane sukcesywnie począwszy od miesiąca 01 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. 
po 250 Mg miesięcznie aż do ilości sumarycznej 1 000 Mg”. W części II SIWZ (istotne postanowienia 
umowy), w § 1 ust. 5 wskazano, iż „Odbiór odpadów wynikać będzie  z bieżących potrzeb 
Zamawiającego, miesięczna ilość opadów wyniesie ok. 250 Mg.”  

 Należy zauważyć, że zachodzi w tym miejscu rozbieżność w treści SIWZ; z jednej strony 

Zamawiający wskazuje ilość 250 Mg miesięcznie jako ilość maksymalną (zgodnie  z powszechnym 

rozumieniem słowa „sukcesywnie”) z drugiej zaś ilość tę określa jako liczbę estymowaną „ok 250” 

Mg.  

Wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu w § 1 ust. 5 zd. 1 część II SIWZ: „Odbiór odpadów 

wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, miesięczna ilość opadów nie przekroczy 250 

Mg” Taki zapis zgodny byłby zgody z powszechnym pojmowaniem „systemu sukcesywnego odbioru 
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odpadów”, a ponadto pozwoliłby uniknąć możliwej na gruncie aktualnie obowiązujących zapisów 

SIWZ sytuacji, w której Zamawiający może określić swoje potrzeby na (przykładowo) 800 Mg 

miesięcznie, co całkowicie może zdezorganizować harmonogram pracy wykonawcy, narażając go 

przy tym na zapłatę kar umownych czy ryzyko złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy.  

 

Zamawiający określał możliwości załadunku w/w odpadów, jak napisaliśmy ok. 250 Mg i taki zapis 
będziemy preferować. 

 

Wniosek 2.9 

Czy zapisy zawarte w części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 3 ust. 2 tiret 1 – 4 stanowią 
alternatywę czy koniunkcję?  

Stanowią alternatywę. 

Wniosek 2.10 

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 9 wskazano, że „Zamawiający będzie się 
rozliczał z Wykonawcą na podstawie podpisanej przez Strony zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów 
(KPO), oświadczenia (Druk nr 21) i poprawnie wystawionej fakturze przez Wykonawcę”. W części II 
SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 6 ust. 5 wskazano natomiast, że „Wynagrodzenie za 
świadczenie usług, objętych niniejszą umową, obliczone będzie na podstawie cen jednostkowych 
jako iloczyn ceny jednostkowej danego rodzaju usługi i odebranej ilości odpadów, stwierdzonej w 
stosownym protokole z ważenia, wykonania zadania”. W części II SIWZ (istotne postanowienia 
umowy), w § 9 ust. 1 wskazano, że „Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
będzie następowało fakturami miesięcznymi wystawianymi i dostarczanymi do Zamawiającego nie 
później niż do 10-tego dnia miesiąca następnego. Podstawę do wystawienia faktury stanowi 
potwierdzenie przez pracowników Czysty Region sp. z o.o. wykonania prac w danym miesiącu”.   

 Mając to na uwadze zwracamy się o wyjaśnienie następujących wątpliwości:  

a) kto i w toku jakiej procedury sporządzać będzie protokół z ważenia?  

b) czy protokół z ważenia i wykonania zadania to dwa różne protokoły, a jeśli tak, to 

kto i toku jakiej procedury sporządzać będzie protokół z wykonania zadania?  

c) w toku jakiej procedury sporządzane będzie „potwierdzenie przez pracowników 

Czysty Region sp. z o.o. wykonania prac w danym miesiącu”?  

 

Protokół wraz z zestawieniem ważeń wystawia Pani Wagowa zgodnie z programem wagowym,  w którym 
rejestrujemy wszystkie wjazdy i wyjazdy .   

Wniosek 2.11 

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 6 ust. 5 wskazano, że „Wykonawca nie może 
podwyższyć zaoferowanych cen podczas trwania umowy”. W części II SIWZ (istotne postanowienia 
umowy), w § 14 ust. 1.1. wskazano okoliczności, w których możliwa jest zmiana wynagrodzenia za 
wykonanie umowy.  

 Mając to na uwadze, wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu: „Wykonawca nie może 

podwyższyć zaoferowanych cen podczas trwania umowy za wyjątkiem sytuacji opisanych  w § 14”. 

Taki części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 6 ust. 5 zapis korelowałby  z brzmieniem § 

14 części II SIWZ.  
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Paragraf 14 mówi o istotnych zmianach umowy i w zaistniałych przypadkach daje taką możliwość a nie 
wprowadza obligatoryjnie takie zmiany. Dotyczy zmian w umowie i nie mówi o zmianie ceny, natomiast 
zmiana w podatku VAT  jest od nas niezależna i nie stanowi kosztu. 

Wniosek 2.12 

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 14 ust. 1.2. pkt 2 jest mowa  o „konieczności 
zastosowania uzupełniających rozwiązań technologicznych jeżeli taka konieczność wyniknie w 
okresie co najmniej 14 dniowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy”.  

Przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego nie jest dzierżawa, a zatem ten zapis powinien 
zostać usunięty.  

 

Powyższy zapis zostanie usunięty. 

Wniosek 2.13 

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 9,  jak również w części I SIWZ 
(Instrukcja dla Wykonawców ) pkt 3.1  ppkt 8, wskazano, że Zbiorcze  Karty Przekazania Odpadów 
KPO wystawiane będą w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarza dla Zamawiającego,  2 egzemplarze dla 
Wykonawcy.    

Z dniem 1 stycznia 2020r. zmianie uległy zasady prowadzenia ewidencji odpadów. Od tego dnia 
prowadzenie ewidencji odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego 
konta w ogólnopolskiej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz  o gospodarce odpadami 
tzw. BDO.   

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zaktualizowanie zapisów SIWZ oraz Umowy 
dotyczących sposobu  rozliczeń oraz odbioru odpadów uwzględniający obecny elektroniczny system 
BDO  

 

Wystawiamy karty w systemie BDO na każdy wjazd, nie wymaga ten zapis modyfikacji SIWZ. 

Wniosek 2.14 

Wykonawca wnosi o umieszczenie przedmiotowego postępowania na platformie mini Portal 
zgodnie z zapisami SIWZ, gdyż na chwilę zadawania niniejszych pytań, nie jest ono dostępne.  

 

Zamawiający umieścił zamówienie na miniportalu. 

Wniosek 2.15 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację załącznika nr 6 do SIWZ w sposób odpowiadający 
treści SIWZ.   

Załącznik nr 6 został zmieniony. 

 


