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WYJAŚNIENIA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

NR 3 
 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.” 

prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu 

nieograniczonego (nr sprawy: 02/2021) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi 

Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści: 
 

1) „Czy za spełniający warunki przetargu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

zostanie przez Zamawiającego uznany wykonawca dysponujący instalacją 

niestanowiącą instalacji komunalnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach, ale uprawnioną do przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2019 r. Poz. 1579, z późn. zm.)?”; 
 

2) „Co oznacza wymóg, aby wykonawca w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych 

(część I zamówienia) dysponował „instalacjami komunalnymi spełniającymi standardy 

technologiczne umożliwiające osiągnięcie co najmniej minimalnego wymaganego 

przepisami poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami” - do jakich wartości liczbowych w zakresie osiągnięcia 

poziomu recyklingu oraz podstaw prawnych się on odnosi i czy Zamawiający 

będzie wymagał udokumentowania osiągnięcia tego poziomu?”; 
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3) „W związku z obecnie panującą sytuacją w naszym kraju wnosimy o dodanie 

do projektu umowy paragrafu dotyczącego odpowiedzialności obydwóch stron 

niniejszego postępowania: 

 

§ ... 

Odpowiedzialność. 

1. Strony oświadczają, iż w związku z panującą pandemią wirusa SARS-cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19, mają świadomość, że: 

a) stan epidemii może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy, w szczególności może 

spowodować opóźnienia, przerwy w odbiorze odpadów, a w ostateczności rozwiązanie 

umowy,  

b) stan pandemii jest okolicznością niezależną od żadnej ze stron, a niemożność 

wywiązania się z obowiązków umownych wywołana następstwami pandemii takimi jak: 

absencja pracowników spowodowana kwarantanną, chorobą, sprawowaniem opieki 

nad dziećmi lub ograniczeniami nałożonymi przez uprawnione władze, jest czynnikiem 

za który Strony nie ponoszą winy.  

2. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność kontraktową wywołaną następstwami 

epidemii SARS-cov-2, w szczególności mogącą wynikać z opóźnień, braku odbioru 

odpadów lub rozwiązania niniejszej umowy.  

3. W każdym wypadku strona powołująca się na niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie ciążących na niej obowiązków umownych z powodu pandemii wirusa SARS-

cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zobowiązana jest wskazać drugiej Stronie 

podstawę faktyczną swoich twierdzeń.”; 
 

4) „W Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział III punkt B podpunkt 4 Zamawiający 

zapisał: „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie przekazywania 

(niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji komunalnej 

spełniającej standardy technologiczne umożliwiającej osiągnięcie co najmniej 

minimalnego wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami, wpisanej na listę, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o odpadach”, w tym posiadać aktualne, wymagane prawem 

zezwolenie w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

 

We wzorze umowy w § 8 ust. 1 ppkt. 18 Zamawiający zapisał: „za brak osiągnięcia 

przez Wykonawcę wymaganego poziomu odzysku i recyklingu przekazanych odpadów, 

o którym mowa w § 1 ust.4 – w wysokości stanowiących dwukrotność wartości 

iloczynu brakującej masy odpadów wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego 

poziomu i ceny jednostkowej netto za zagospodarowanie tych odpadów;” 

 

Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć wymagane 

poziomy recyklingu, skoro usługa, skoro usługa będzie trwała od 01.09.2021 r. 

do 31.08.2022 r.”; 
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5) „W Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział III punkt K podpunkt 4 Zamawiający 

zapisał: „Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu kontrolę w każdym 

czasie czynności dotyczących ważenia przekazywanych odpadów oraz sposobu 

postępowania z tymi odpadami. W szczególności w trybie kontroli Zamawiający 

może dokonać w każdym czasie ważenia samochodu i odpadów znajdujących 

się na samochodzie za pomocą wagi znajdującej się na instalacji, bazie wykonawcy 

oraz stacji przeładunkowej lub za pomocą innej niezależnej wagi wskazanej 

przez Zamawiającego, jeżeli będzie ona posiadać legalizację. 

 

We wzorze umowy w § 3 ust. 1 ppkt. 4 Zamawiający zapisał: „Wykonawca 

zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu kontrolę w każdym czasie czynności 

dotyczących ważenia przekazywanych odpadów oraz sposobu postępowania 

z tymi odpadami. W szczególności w trybie kontroli Zamawiający może dokonać 

w każdym czasie ważenia samochodu i odpadów znajdujących się na samochodzie 

za pomocą wagi znajdującej się na instalacji, bazie wykonawcy oraz stacji 

przeładunkowej lub za pomocą innej niezależnej wagi wskazanej przez Zamawiającego, 

jeżeli będzie ona posiadać legalizację. 

 

W celu prawidłowej kalkulacji oferty wnosimy o doprecyzowanie lokalizacji 

wagi Zamawiającego.”; 
 

6) „W Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział III punkt L podpunkt 1.2 

Zamawiający zapisał: „Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu 

comiesięczne sprawozdania w formie protokołu z wykonanej usługi, zawierające 

informację o odpadach przyjętych do zagospodarowania. Sprawozdanie zawierać 

będzie informacje o: (…) masie odpadów poszczególnych rodzajów (frakcji) – papieru, 

metali, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i szkła – poddanych recyklingowi 

i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów (należy wskazać nazwę, adres i rodzaj instalacji, w której 

odpady poddano ostatecznie recyklingowi, wskazując proces, któremu zostały poddane 

odpady) – dane mogą być ujęte w sprawozdaniu jako iloczyn średniego procentowego 

wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, odpowiednio dla: 

a) recyklingu, lub 

b) przygotowania do ponownego użycia lub 

c) odzysku, 

- oraz łącznej masy odpadów przekazanych przez Zamawiającego;” 

 

We wzorze umowy w § 4 ust. 1 ppkt. 3 Zamawiający zapisał: „Wykonawca zobowiązany 

będzie przekazywać Zamawiającemu comiesięczne sprawozdania w formie protokołu 

z wykonanej usługi, zawierające informację o odpadach przyjętych 

do zagospodarowania. Sprawozdanie zawierać będzie informacje o: (…) masie 

odpadów poszczególnych rodzajów (frakcji): papier, metale, tworzywa sztuczne, 

wielomateriałowe i szkło wysortowane ze zmieszanych odpadów opakowaniowych 

(kod 150106) lub niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

(kod 20 03 01) – dane mogą być ujęte w sprawozdaniu jako iloczyn średniego 

procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, odpowiednio dla: 

a) recyklingu, lub 

b) przygotowania do ponownego użycia lub 

c) odzysku, 

oraz odpowiednio łącznej masy odpadów opakowaniowych (kod odpady 15 01 06) 

i łącznej masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) 

przekazanych przez Zamawiającego;” 
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Jak Zamawiający zamierza rozliczyć Wykonawcę z poziomów recyklingu, który 

przystąpi tylko do jednej części zamówienia?”; 

 

7) „Jeśli Wykonawca wystartuje na jedną część zamówienia to jakie poziomy recyklingu 

powinien osiągnąć, dla poszczególnych frakcji: 

- niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), 

- odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01), 

- papieru i tektury (kod 15 01 01), 

- zmieszanych odpadów opakowaniowych - z metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych (kod 15 01 06), 

- odpadów ze szkła - bezbarwnego i kolorowego (kod 15 01 07), 

- odpadów kuchennych ulegających biodegradacji ( kod 20 01 08), 

- odpadów z mebli i innych odpadów wielkogabarytowych ( kod 20 03 07)?”; 

 

8) „Niemożliwym jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku z odpadów wysegregowanych tylko z jednej frakcji, 

np. 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne) wobec czego prosimy 

o wyjaśnienie jak Zamawiający zamierza rozliczyć Wykonawcę, który wygra 

postępowanie tylko w tym jednym przykładowym zakresie.”; 

 

9) „W Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział III punkt L podpunkt 2 Zamawiający 

zapisał: „Wykonawca obowiązany będzie przekazywać sprawozdanie, o którym 

mowa w ust. K.1., w terminie 10 dni licząc od dnia zakończenia miesiąca. 

Sprawozdanie (protokół z usługi) wraz z kopiami kart przekazania odpadów 

do instalacji i dowodami wagowymi stanowić będzie warunek rozliczenia wykonawcy 

z Zamawiającym - zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie stanowić 

będzie każdorazowo podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury na rzecz 

Zamawiającego.” 

 

We wzorze umowy  § 2 ust. 3 ppkt. 3 Zamawiający zapisał: „podstawą zapłaty 

za odpady odebrane ze Stacji będzie kwit wagowy oraz potwierdzony dokument 

KPOK lub KPO z instalacji, do której zostały przekazane odpady;” 

 

Także we wzorze umowy w § 4 ust. 2 Zamawiający zapisał: „Wykonawca obowiązany 

będzie przekazywać sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1., w terminie 10 dni licząc 

od dnia zakończenia miesiąca. Sprawozdanie (protokół z usługi) wraz z kopiami 

kart przekazania odpadów do instalacji i dowodami wagowymi stanowić 

będzie warunek rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym - zatwierdzone 

przez Zamawiającego sprawozdanie stanowić będzie każdorazowo podstawę 

do wystawienia przez wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.” 

 

Ponadto we wzorze umowy w § 7 ust. 3 Zamawiający zapisał: „Zapłata 

wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie każdorazowo 

z dołu, raz w miesiącu na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej 

przez Zamawiającego sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust.1, oraz kopii 

kart przekazania odpadów do instalacji i dowodów wagowych, o których mowa 

w § 4 ust. 2.” 
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Również we wzorze umowy w § 8 ust. 1 ppkt. 8 Zamawiający zapisał: 

„za niedotrzymanie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

oraz kopii kart przekazania odpadów do instalacji i dowodów wagowych, 

o których mowa w § 4 ust.2 – w wysokości 300,00 (trzysta) zł za każdy dzień 

opóźnienia;” 

 

Zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 15) oraz art. 83 ust. 2 i 2a u.o. Zamawiający posiada 

dostęp do BDO dający możliwość weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym 

prowadzonej przez posiadaczy odpadów ewidencji odpadów. Zgodnie z załącznikiem 

do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 

funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (Dz. U. poz. 2414) wójt, burmistrz, prezydent miasta posiadają dostęp 

do informacji, o których mowa w art. 79 ust. 2-5 ustawy tj. m. in. informacji 

o dokumentach ewidencji odpadów. Comiesięczne przekazywanie wydruków 

sporządzonych elektronicznie kart przekazania odpadów jest sprzeczne z założeniami 

BDO, która narzuca elektroniczny przepływ dokumentów w gospodarce odpadami. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że czynność ta sprzeczna jest także z szeroko 

pojętą ochroną środowiska generując zbędne zużycie papieru w ilości kilkuset 

arkuszy miesięcznie. 

 

W związku z powyższym wnosimy o zmodyfikowanie zapisów.”; 

 

10) „W Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział IV Zamawiający zapisał: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w ramach poszczególnych jego 

części odpadów komunalnych w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający przewiduje, że umowy z wykonawcami wybranymi w ramach 

poszczególnych części zamówienia obowiązywać będą w okresie od dnia 01 września 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.” 

 

Wnosimy o wyjaśnienie czy usługa będzie realizowana przez okres 12 czy 16 miesięcy.”; 

 

11) „W celu prawidłowego oszacowania kosztów logistycznych wnosimy o doprecyzowanie 

czy w stacji przeładunkowej Zamawiającego dostępna będzie ładowarka 

wraz z operatorem do wykorzystania do załadunku odpadów czy obowiązek 

ten będzie ciążył na Wykonawcy umowy.”; 

 

12) „Wnosimy o doprecyzowanie w jakich godzinach i w jakich dniach Wykonawca będzie 

miał możliwość załadunku odpadów ze stacji przeładunkowej.”; 

 

13) „W JEDZ Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy (dot. elektronicznego formularza) 

zostało zapisane: „e) Czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie 

odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 

lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 

krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?” 

 

Czy Zamawiający miał na myśli przedstawienie zaświadczeń z ZUS i US, 

a Wykonawca, który posiada takie zaświadczenie powinien zaznaczyć 

odpowiedź TAK, czy też powinien zaznaczyć NIE, gdyż zgodnie z instrukcją zapis 

ten dotyczy pytania: Czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu 

zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie 

(np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?” 
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Polscy Wykonawcy w tej podsekcji zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają 

dalszą część podsekcji niewypełnioną. Niestety w elektronicznej wersji JEDZ 

nie ma takiej odpowiedzi „NIE DOTYCZY”. 

 

Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w takim wykazie zaznacza odpowiedź 

„Tak” i wypełnia dalszą część formularza w rubryce poniżej. Zaznaczenie „Nie” 

wypełnia Wykonawca, który do takiego wykazu nie został wpisany, nie wypełniając 

dalszej części formularza w rubryce poniżej. 

 

Niektórzy Zamawiający interpretują ten punkt jako pytanie o przedstawienie 

zaświadczeń z ZUS i US, dlatego wnosimy o doprecyzowanie powyższego.”; 

 

14) „Czy w Części II JEDZ podpunkt B Zamawiający wymaga podania daty oraz 

miejsca urodzenia przedstawicieli Wykonawcy?”; 

 

15) „Czy Zamawiający w ramach prowadzenia stacji przeładunkowej ma określony 

maksymalny czas magazynowania odpadów? Pytanie jest ważne pod kątem określenia 

minimalnej częstotliwości odbioru odpadów ze stacji przeładunkowej Zamawiającego.”; 

 

16) „Na jakiej zasadzie będzie stwierdzany przypadek, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 

(Załącznik Nr 8 do SWZ) w zakresie odbierania odpadów ze stacji przeładunkowej 

Zamawiającego? Czy to dotyczy tylko przypadku, gdy transport został umówiony 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a Wykonawca nie podstawił pojazdu 

w wybranym terminie?”; 

 

17) „Prosimy o doprecyzowanie, czy odpady przed przekazaniem do instalacji 

mogą być zbierane zarówno na stacji przeładunkowej Podwykonawcy, 

jak również Wykonawcy (Zbierającego). W projektowanych postanowieniach 

umowy w § 1 ust. 14 jest dopuszczone przekazywanie odpadów innemu 

Zbierającemu. Również zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia 

- Rozdział Ili lit. I pkt 7 Zamawiający dopuszcza przekazywanie przez Wykonawcę 

odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07 oraz 20 03 07 innemu 

posiadaczowi - Zbierającemu w celu poddania ich procesom odzysku i recyklingu 

lub unieszkodliwiania. Jednakże zgodnie § 2 ust. 5 pkt 2 (Załącznik nr 8 do SWZ) 

Wykonawca obowiązany jest zapewnić transport odpadów odebranych ze Stacji 

bezpośrednio do instalacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 6, 

bez ich dodatkowego przeładunku. Dodatkowo zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 15 

- zostanie naliczona kara za brak bezpośredniego transportu odpadów 

ze Stacji Zamawiającego do instalacji.”; 

 

18) „W Załączniku nr 6 do SWZ Wykonawca musi podać „dzienne moce przerobowe 

instalacji". W decyzjach zezwalających często nie ma wskazanych dziennych 

mocy przerobowych, stąd Wykonawca składając ofertę musiałby przeliczyć roczne 

moce przerobowe, a ten sposób nie jest prawnie wiążący tj. instalacja 

może przekroczyć wyliczone przez Wykonawcę dzienne moce przerobowe.”; 

 

W związku z powyższym wnioskujemy o zamianę na „roczne moce przerobowe 

instalacji", ewentualnie wskazanie współczynników przeliczających, żeby ujednolicić 

informacje składane przez różnych Wykonawców. 
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19) „Zgodnie z ustawą z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

art. 9oa ust. 5 informacje o sposobie zagospodarowania za I półrocze przekazuje 

się do dnia 15 lipca, natomiast za li półrocze do dnia 15 stycznia następnego roku. 

Biorąc pod uwagę ww. przepis, comiesięczne składanie informacji o sposobie 

zagospodarowania określonych w§ 4 ust. 1 pkt 2) i 3) (Projektowane postanowienia 

umowy) jest z punktu widzenia Wykonawcy nieuzasadnione. Wykonawca rozumie 

potrzebę kontrolowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, pragniemy 

jednak zaznaczyć, iż comiesięczne składanie takich informacji jest niemiarodajne 

ze względu na to, że odpady jeszcze nie zdążą być ostatecznie zagospodarowane. 

Wykonawca wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem są comiesięczne sprawozdania 

z zakresu § 4 ust. 1 pkt 1), oraz dodatkowo składanie przez Wykonawcę sprawozdań 

kwartalnych z zakresu określonego w §  4 ust. 1 pkt 2) i 3)”; 

 

20) „W związku z §8 ust. 1 pkt 19) (Projektowane postanowienia umowy) wnosimy 

o doprecyzowanie czasu, w którym Wykonawca powinien zagospodarować odpady. 

Jest to związane z tym, że realizując przedmiot zamówienia w ostatnich dniach 

jego trwania, Wykonawca może nie zdążyć ostatecznie zagospodarować odpadów. 

Proponujemy możliwość zagospodarowania odpadów, nie później niż w terminie 

30 dni po terminie realizacji zamówienia.”; 

 

 

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

ad. 1) 
 

Tak, pod warunkiem, iż instalacja taka będzie znajdować się na liście instalacji spełniających 

wymagania dla instalacji komunalnych według stanu na dzień składania ofert. 

 

W takim przypadku Wykonawca wraz z ofertą obowiązany jest złożyć odpowiednie 

oświadczenie potwierdzające wpisanie instalacji na ww. listę wraz z podaniem pełnej 

nazwy i adresu instalacji, daty wpisu instalacji na listę, pełnej nazwy organu dokonującego 

wpisu (prowadzącego listę) oraz adresu strony sieci internetowej, na której jest dostępna 

przedmiotowa lista. 

 

ad. 2) 
 

W zakresie dotyczącym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

(kod 20 03 01) Zamawiający wymaga, aby wykonawca poddawał wskazane odpady 

procesowi segregacji, w wyniku którego zostaną wydzielone frakcje selektywne przeznaczone 

następnie do recyklingu, przy czym Zamawiający nie określa wykonawcy granicznych 

wartości procentowych lub wagowych dotyczących minimalnych ilości uzyskiwanych 

w ten sposób frakcji selektywnych, poziom ten zależy bowiem w szczególności od rozkładu 

(masy) poszczególnych frakcji w przekazywanych odpadach, co pozostaje niezależne 

zarówno od Zamawiającego, jak i od wykonawcy. Dlatego Zamawiający wymaga 

jedynie, aby odpady te poddane zostały uprzedniej segregacji, co oznacza iż nie będą 

one przez wykonawcę bezpośrednio przekazywane do składowania lub spalania. 
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ad. 3) 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę brzmienia Projektowanych 
Postanowień Umowy. 
 

Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 PPU wykonawca ponosi odpowiedzialność dotyczącą 

niedotrzymania warunków realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia 

zdarzeń zależnych od wykonawcy. 

 

Również uprawnienie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 21, do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego dotyczy przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

ad. 4) 
 

W zakresie dotyczącym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

(kod 20 03 01) Zamawiający wymaga, aby wykonawca poddawał wskazane odpady 

procesowi segregacji, w wyniku którego zostaną wydzielone frakcje selektywne przeznaczone 

następnie do recyklingu, przy czym Zamawiający nie określa wykonawcy granicznych 

wartości procentowych lub wagowych dotyczących minimalnych ilości uzyskiwanych 

w ten sposób frakcji selektywnych, poziom ten zależy bowiem w szczególności od rozkładu 

(masy) poszczególnych frakcji w przekazywanych odpadach, co pozostaje niezależne 

zarówno od Zamawiającego, jak i od wykonawcy. Dlatego Zamawiający wymaga 

jedynie, aby odpady te poddane zostały uprzedniej segregacji, co oznacza iż nie będą 

one przez wykonawcę bezpośrednio przekazywane do składowania lub spalania. 

 

W pozostałym zakresie podane ilości minimalne zostały przez Zamawiającego wskazane 

dla poszczególnych rodzajów odpadów jako wartość procentowa przekazywanych 

odpadów liczonych wagowo, co nie zależy od okresu trwania umowy, tylko od masy 

przekazywanych odpadów określonego rodzaju. 

 

ad. 5) 
 

Waga, o której mowa w Rozdziale III, ust. J.4. pkt 2 SWZ znajduje się przy wjeździe 

do stacji przeładunkowej Zamawiającego. 

 

Waga, o której mowa w Rozdziale III, ust. K.4. SWZ to waga znajdująca się w instalacji, 

bazie wykonawcy lub w stacji przeładunkowej. 

 

Inna niezależna waga wskazana przez Zamawiającego może być wagą znajdującą 

przy trasie przejazdu pomiędzy stacją przeładunkową Zamawiającego, a instalacją, 

bazą wykonawcy lub stacją przeładunkową (w odległości maksymalnie do 15 km. 

od tej trasy) albo przenośną wagą najazdową posiadającą legalizację, z zastrzeżeniem, 

iż całkowity koszt pracy niezależnej wagi w przypadku potwierdzenia prawidłowej 

masy ważonego ładunku ponosi wyłącznie Zamawiający. 
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ad. 6) 
 

W takim przypadku wykonawca będzie składać sprawozdania dotyczące wyłącznie 

części zamówienia objętej umową. 

 

ad. 7) 
 

W zakresie dotyczącym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

(kod 20 03 01) Zamawiający wymaga, aby wykonawca poddawał wskazane odpady 

procesowi segregacji, w wyniku którego zostaną wydzielone frakcje selektywne przeznaczone 

następnie do recyklingu, przy czym Zamawiający nie określa wykonawcy granicznych 

wartości procentowych lub wagowych dotyczących minimalnych ilości uzyskiwanych 

w ten sposób frakcji selektywnych, poziom ten zależy bowiem w szczególności od rozkładu 

(masy) poszczególnych frakcji w przekazywanych odpadach, co pozostaje niezależne 

zarówno od Zamawiającego, jak i od wykonawcy. Dlatego Zamawiający wymaga 

jedynie, aby odpady te poddane zostały uprzedniej segregacji, co oznacza iż nie będą 

one przez wykonawcę bezpośrednio przekazywane do składowania lub spalania. 

 

W pozostałym zakresie podane ilości minimalne zostały przez Zamawiającego wskazane 

dla poszczególnych rodzajów odpadów jako wartość procentowa przekazywanych odpadów 

liczonych wagowo - por. treść Rozdziału III, ust. I.6. SWZ. 

 

ad. 8) 
 

W zakresie dotyczącym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

(kod 20 03 01) Zamawiający wymaga, aby wykonawca poddawał wskazane odpady 

procesowi segregacji, w wyniku którego zostaną wydzielone frakcje selektywne 

przeznaczone następnie do recyklingu, przy czym Zamawiający nie określa wykonawcy 

granicznych wartości procentowych lub wagowych dotyczących minimalnych ilości 

uzyskiwanych w ten sposób frakcji selektywnych, poziom ten zależy bowiem 

w szczególności od rozkładu poszczególnych frakcji w przekazywanych odpadach, 

co pozostaje niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i wykonawcy. Dlatego 

Zamawiający wymaga jedynie, aby odpady poddane zostały uprzedniej segregacji, 

co oznacza iż nie będą one przez wykonawcę przekazywane bezpośrednio 

do składowania lub spalania. 

 

W pozostałym zakresie podane ilości minimalne zostały przez Zamawiającego wskazane 

dla poszczególnych rodzajów odpadów jako wartość procentowa przekazywanych odpadów 

liczonych wagowo - por. treść Rozdziału III, ust. I.6. SWZ. 

 

ad. 9) 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz Projektowanych Postanowień Umowy we wnioskowanym zakresie. 
 

Zamawiający zaakceptuje sprawozdania oraz faktury bez kart przekazania odpadów. 

Zarówno jednak ze względu na potrzeby ewidencyjne, jak w celach dowodowych 

Zamawiający wymaga aby zawierały one dowody wagowe. 
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ad. 10) 
 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w ramach poszczególnych jego części 

odpadów komunalnych w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

 

Podane w Rozdziale IV w ust. 2 SWZ daty są datami granicznymi, pomiędzy którymi 

zostanie zawarta i będzie obowiązywać umowa. Stąd sformułowanie „Zamawiający 

przewiduje”. Konkretne daty będą jednak wynikiem rozstrzygnięcia postępowania, daty 

wyboru wykonawcy lub wykonawców, daty podpisania umowy oraz daty wejścia w życie 

umowy, od której rozpocznie bieg okres 12 miesięcy jej obowiązywania. 

 

ad. 11) 
 

Ładowarkę wraz z operatorem do załadunku odpadów w stacji przeładunkowej 

Zamawiającego zapewnia Zamawiający, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie przewiduje 

uprzedniego poddawania przez Zamawiającego przekazywanych odpadów jakimkolwiek 

procesom (takim jak prasowanie, rozdrabnianie, itp.) mającym na celu optymalizację 

transportu przekazywanych odpadów. 

 

ad. 12) 
 

Zgodnie z treścią Rozdziału III, ust. J.4., pkt 1 SWZ „odbiór odpadów odbywać się będzie 

ze Stacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 z wyłączeniem 

jedynie przypadających wtedy dni ustawowo wolnych od pracy”. 

 

ad. 13) 
 

Wykonawcy posiadający siedzibę na terytorium RP winni zaznaczyć w elektronicznej 

postaci formularza JEDZ opcję „Nie” i pozostawić dalszą część niewypełnioną. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią Rozdziału VI ust. 3 SWZ 

przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona w ramach danej części zamówienia, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 

pkt 1 i 4 Ustawy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia niżej wymienione dokumenty składa każdy z wykonawców występujących 

wspólnie): 

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie, o którym mowa 

w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie, o którym mowa 

w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat 

wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 

że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
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3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego 

lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, 

dotyczącej zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401) - wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ. 

 

ad. 14) 
 

Nie. 

 

ad. 15) 
 

Zamawiający nie przewiduje magazynowania odpadów w stacji przeładunkowej 

z wyłączeniem ilości uzasadnionych bieżącą optymalizacją transportu przekazywanych 

odpadów poprzez dążenie do zapewnienia racjonalnego załadunku mającego 

na celu wykorzystanie możliwości wynikających ze stosowanych środków transportu. 

 

Dlatego zgodnie z treścią Rozdziału III, ust. J.3., pkt 6 SWZ konkretna ilość odpadów 

do odbioru danego dnia ze Stacji „będzie potwierdzana pomiędzy Zamawiającym, 

a wykonawcą w trybie bieżącym telefonicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania 

w tym zakresie Zamawiającego i wykonawcy, które zostaną wskazane w umowie”. 

W tej samej jednostce redakcyjnej SWZ Zamawiający podaje również prognozowane 

maksymalne dzienne ilości odpadów przewidziane do odbioru przez wykonawcę ze Stacji. 

 

ad. 16) 
 

Zgodnie z treścią Rozdziału III, ust. J.3., pkt 6 SWZ konkretna ilość odpadów do odbioru 

danego dnia ze Stacji będzie każdorazowa potwierdzana pomiędzy Zamawiającym, 

a wykonawcą w trybie bieżącym telefonicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania 

w tym zakresie Zamawiającego i wykonawcy, które zostaną wskazane w umowie”. 

 

Przytoczone postanowienie SWZ znajduje odpowiednie odzwierciedlenie w treści § 2 ust. 6 

Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią Załącznik nr 8 do SWZ. 
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Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przesłanką uprawniającą do naliczenia 

kary umownej w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 PPU, będzie sytuacja 

gdy wykonawca nie zapewni odbioru odpadów w ilości, która zostanie wcześniej uzgodniona 

w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 6 PPU. Wskazać jednak należy, iż Zamawiający 

nie przewiduje magazynowania odpadów w stacji przeładunkowej z wyłączeniem ilości 

uzasadnionych bieżącą optymalizacją transportu przekazywanych odpadów poprzez 

dążenie do zapewnienia racjonalnego załadunku mającego na celu wykorzystanie możliwości 

wynikających ze stosowanych środków transportu. W związku z powyższym wykonawca 

ma obowiązek zapewnić możliwość odbioru odpadów w ilości, której maksymalną 

dzienną masę w Mg będzie określać § 2 ust. 6 umowy zgodnie z treścią Rozdziału III, 

ust. J.3., pkt 6 SWZ. W innym przypadku stanowić to będzie brak odbioru lub odmowę 

przyjęcia odpadów do zagospodarowania, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 PPU. 

 

ad. 17) 
 

Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ dotyczą 

wszystkich części zamówienia. Ostateczna treść umowy będzie wynikać również 

z treści oferty wykonawcy, w tym w zakresie dotyczącym konkretnej części zamówienia, 

którą będzie obejmować umowa.  

 

Zamawiający dopuszcza przekazywanie przez wykonawcę odpadów o kodzie 15 01 01 

(odpady z papieru i tektury), o kodzie 15 01 06 (odpady opakowaniowe - z metali, 

tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych), o kodzie 15 01 07 (odpady 

ze szkła - bezbarwnego i kolorowego), oraz o kodzie 20 03 07 (odpady z mebli i inne 

odpady wielkogabarytowe) innemu posiadaczowi (zbierającemu) w celu poddania 

ich procesom odzysku i recyklingu lub unieszkodliwiania, przy czym wykonawca 

przekazujący odpady innemu posiadaczowi (zbierającemu) będzie zobowiązany 

dokumentować ostateczny sposób zagospodarowania tych odpadów w procesach odzysku 

i recyklingu (R) lub unieszkodliwiania (D). 

 

Jednocześnie Zamawiający wymaga bezpośredniego dostarczenia do instalacji bez stacji 

pośrednich niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, 

za wyjątkiem stacji przeładunkowych wykonawcy zagospodarowującego te odpady 

w prowadzonej przez niego instalacji, oraz nie wyraża zgody na przekazanie 

tych odpadów innemu posiadaczowi odpadów (zbierającemu). 

 

ad. 18) 
 

Zamawiający wyraża zgodę na podanie przez wykonawcę w kolumnie nr V 

w „Wykazie instalacji”, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, rocznej mocy 

przerobowej instalacji (w Mg) lub dziennej mocy przerobowej (w Mg) stanowiącej 1/220 
mocy rocznej. 
 

W związku z powyższym opis kolumny nr V w „Wykazie instalacji”, który stanowi 

Załącznik nr 6 do SWZ, otrzymuje brzmienie „roczna moc przerobowa instalacji (w Mg) 

lub dzienna moc przerobowa stanowiąca 1/220 mocy rocznej”. 
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ad. 19) 
 

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę treści Projektowanych Postanowień Umowy, 

które stanowią Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

W związku z powyższym: 

 

1) dotychczasowy ust. L w Rozdziale III SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„L. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym raportów i sprawozdań: 

 

1. Wykonawca obowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu okresowe 

sprawozdania w formie protokołu z wykonanej usługi, zawierające informację 

o odpadach przyjętych do zagospodarowania. Sprawozdanie zawierać będzie 

informacje o:  

1) masie poszczególnych rodzajów (frakcji) odpadów przyjętych 

do zagospodarowania oraz masie poszczególnych rodzajów (frakcji) 

odpadów, które poddano zagospodarowaniu wraz ze wskazaniem nazwy 

i rodzaju instalacji, do której przekazano odpady, a także sposobu 

ich zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku zgodnego 

z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, lub procesu unieszkodliwiania 

zgodnego z załącznikiem nr 2 do powołanej ustawy; 

2) masie odpadów poszczególnych rodzajów (frakcji) - papieru, metali, tworzyw 

sztucznych, wielomateriałowych i szkła - poddanych recyklingowi 

i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów (należy wskazać nazwę, adres i rodzaj instalacji, 

w której odpady poddano ostatecznie recyklingowi, wskazując proces, 

któremu zostały poddane odpady) - dane mogą być ujęte w sprawozdaniu 

jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej 

instalacji, odpowiednio dla:  

a) recyklingu, lub  

b) przygotowania do ponownego użycia, lub  

c) odzysku, 

- oraz łącznej masy odpadów przekazanych przez Zamawiającego; 

3) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - dane 

mogą być ujęte w sprawozdaniu jako iloczyn średniego procentowego 

wskaźnika osiągniętego w danej instalacji dla poddanych składowaniu 

odpowiednio:  

a) pozostałości z sortowania odpadów, lub  

b) pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

- oraz łącznej masy odpadów przekazanych przez Zamawiającego; 
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4) masie odpadów frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe 

i szkło wysortowane ze zmieszanych odpadów opakowaniowych 

(kod 15 01 06) i z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

(kod 20 03 01) - dane mogą być ujęte w sprawozdaniu jako iloczyn 

średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, 

odpowiednio dla: 

a) recyklingu, lub 

b) przygotowania do ponownego użycia, lub  

c) odzysku  

- oraz odpowiednio łącznej masy zmieszanych odpadów opakowaniowych 

(kod odpady 15 01 06) i łącznej masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych (kod 20 03 01) przekazanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca obowiązany będzie przekazywać sprawozdania, o których mowa 

w ust. K.1., zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 Projektowanych Postanowień Umowy 

stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ. 

3. Warunek rozliczenia wykonawcy z Zamawiającym oraz podstawę do wystawienia 

przez wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego stanowić będą każdorazowo 

dostępne w bazie BDO odpowiednie karty przekazania odpadów do instalacji 

oraz zatwierdzone przez Zamawiającego dowody wagowe.”; 

 

2) dotychczasowy ust. J.4. pkt 3 w Rozdziale III SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„3) podstawą zapłaty za odpady odebrane ze Stacji będą każdorazowo dostępne w bazie 

BDO odpowiednie karty przekazania odpadów do instalacji oraz zatwierdzone 

przez Zamawiającego dowody wagowe;”; 

 

3) dotychczasowy ust. J.7. w Rozdziale III SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Karty przekazania odpadów do instalacji wystawiane będą zgodnie z następującymi 

zasadami: 

 

 
przekazujący: 

 

 
transportujący: 

 
przejmujący: 

zarządca Stacji 

(Zamawiający) 

 

zarządzający instalacją, 

w której 

zagospodarowane 

zostaną odebrane 

odpady lub inny podmiot 

realizujący transport 

odebranych odpadów 

 

zarządzający instalacją, 

w której 

zagospodarowane 

zostaną odpady 

odebrane ze Stacji”; 

 

4) dotychczasowy § 2 ust. 4 pkt 3 PPU otrzymuje brzmienie: 

 

„3) podstawą zapłaty za odpady odebrane ze Stacji będą każdorazowo dostępne w bazie 

BDO odpowiednie karty przekazania odpadów do instalacji oraz zatwierdzone 

przez Zamawiającego dowody wagowe;”; 
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5) dotychczasowy § 2 ust. 7 PPU otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Karty przekazania odpadów do instalacji wystawiane będą zgodnie z następującymi 

zasadami: 

 

 
przekazujący: 

 

 
transportujący: 

 
przejmujący: 

zarządca Stacji 

(Zamawiający) 

 

zarządzający instalacją, 

w której 

zagospodarowane 

zostaną odebrane 

odpady lub inny podmiot 

realizujący transport 

odebranych odpadów 

 

zarządzający instalacją, 

w której 

zagospodarowane 

zostaną odpady 

odebrane ze Stacji”; 

 

6) dotychczasowy § 4 PPU otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 4. 

1. Wykonawca obowiązany jest przekazywać Zamawiającemu okresowe sprawozdania 

w formie protokołu z wykonanej usługi, zawierające informację 

o odpadach przyjętych do zagospodarowania. Sprawozdanie zawierać będzie 

informacje o:  

1) masie odpadów przyjętych do zagospodarowania oraz masie odpadów, 

które poddano zagospodarowaniu wraz ze wskazaniem nazwy i rodzaju instalacji, 

do której przekazano odpady, a także sposobu ich zagospodarowania 

ze wskazaniem procesu odzysku zgodnego z załącznikiem nr 1 do ustawy 

o odpadach, lub procesu unieszkodliwiania zgodnego z załącznikiem nr 2 do 

powołanej ustawy; 

2) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - dane 

mogą być ujęte w sprawozdaniu jako iloczyn średniego procentowego 

wskaźnika osiągniętego w danej instalacji dla poddanych składowaniu 

odpowiednio:  

a) pozostałości z sortowania odpadów, lub  

b) pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

- oraz łącznej masy odpadów przekazanych przez Zamawiającego; 

3) masie odpadów frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe 

i szkło wysortowane ze zmieszanych odpadów opakowaniowych 

(kod 15 01 06) lub z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

(kod 20 03 01) - dane mogą być ujęte w sprawozdaniu jako iloczyn 

średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, 

odpowiednio dla: 

a) recyklingu, lub 

b) przygotowania do ponownego użycia, lub  

c) odzysku  

- oraz odpowiednio łącznej masy zmieszanych odpadów opakowaniowych 

(kod odpady 15 01 06) i łącznej masy niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych (kod 20 03 01) przekazanych przez Zamawiającego;
2)
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lub 

3) masie odpadów poszczególnych rodzajów (frakcji) odpadów (papieru, metali, 

tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i szkła) poddanych recyklingowi 

i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów (należy wskazać nazwę, adres i rodzaj instalacji, 

w której odpady poddano ostatecznie recyklingowi, wskazując proces, 

któremu zostały poddane odpady) - dane mogą być ujęte w sprawozdaniu 

jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej 

instalacji, odpowiednio dla:  

a) recyklingu, lub  

b) przygotowania do ponownego użycia, lub  

c) odzysku, 

- oraz łącznej masy odpadów przekazanych przez Zamawiającego.
3)

 

2. Wykonawca obowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu sprawozdania, 

o których mowa w ust. 1, w następujących terminach:  

1) do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym 

sprawozdaniem w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) do 10 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale objętym 

sprawozdaniem w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

3. Warunek rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym oraz podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego stanowić będą każdorazowo 

dostępne w bazie BDO odpowiednie karty przekazania odpadów do instalacji 

oraz zatwierdzone przez Zamawiającego dowody wagowe. 

 

__________________________________________ 
 

2)
 Uwaga: Postanowienie § 1 ust. 1 pkt 3 dotyczy wyłącznie przypadku, gdy przedmiotem 

Umowy są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 lub zmieszane 

odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 
 

3)
 Uwaga: Postanowienie § 1 ust. 1 pkt 3 dotyczy wyłącznie przypadku, gdy przedmiotem 

Umowy są odpady jednej z następujących frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, 

wielomateriałowe lub szkło)”; 

 

7) dotychczasowy § 7 ust. 3 PPU otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować 

będzie każdorazowo z dołu, raz w miesiącu na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej 

na Zamawiającego oraz na podstawie dostępnych w bazie BDO odpowiednich kart 

przekazania odpadów do instalacji, a także zatwierdzonych przez Zamawiającego dowodów 

wagowych, o których mowa w § 4 ust. 3.”; 

 

8) dotychczasowy § 8 ust. 1 pkt 8 PPU otrzymuje brzmienie: 

 

„8) za niedotrzymanie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz  

dowodów wagowych, o których mowa w § 4 ust. 3, - w wysokości 300,00 (trzysta) zł. 

za każdy dzień opóźnienia;”; 
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ad. 20) 
 

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę treści Projektowanych Postanowień 

Umowy, które stanowią Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

W związku z powyższym dotychczasowy § 8 ust. 1 pkt 19 PPU otrzymuje brzmienie: 

 

„19) za każdy stwierdzony przypadek braku zagospodarowania przekazanych odpadów 

- w wysokości stanowiącej trzykrotność wartości iloczynu ilości odpadów 

niezagospodarowanych i ceny jednostkowej netto za zagospodarowanie tych odpadów, 

z zastrzeżeniem, iż zagospodarowanie odpadów przekazanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego do zagospodarowania w 12 miesiącu umowy licząc od dnia 

wejścia umowy w życie nastąpi ostatecznie nie później niż w terminie 30 dni 

po upływie tego miesiąca;”. 

 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający ustala Tekst jednolity 
Specyfikacji Warunków Zamówienia podlegający ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Zamawiającego. 
 

 

Piaseczno, 2 czerwca 2021 r. 
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Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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