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GOA.271.5.2020    

                                                               
 

 

 
 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. 
 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2019 r., 1843 ze zm.), zgodnie z zapisem pkt. XI SIWZ 

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania do SIWZ, które zostały złożone  

w w/w postępowaniu i zmienia treść SIWZ: 
 

Pytanie 1 

Prosimy o wyjaśnienie spraw dotyczących funkcjonowania PSZOK ? 
 

W części III pkt 7.2 wskazano, że „W przypadku odpadów, dla których określono limity, 

wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów                                  

z uwzględnieniem rodzaju i ilości odpadu oraz danych adresowych właściciela nieruchomości, 

z których są dostarczane poszczególne odpady segregowane oraz przekazywania sprawozdania 

Zamawiającemu, w tym również kart przekazania odpadów.” 
 

a) Czy do zadań Wykonawcy będzie należała weryfikacja limitów tzn. czy Wykonawca będzie 

musiał sprawdzać czy właściciel już przekroczył limit czy nie? 
 

    Jeżeli do zadań Wykonawcy będzie należała weryfikacja limitu, to: 
 

b) W jakiej formie będą przekazywane dane dotyczące limitów przypadających na daną 

nieruchomość oraz jego dotychczasowe  wykorzystanie. 

c) W jaki sposób Zamawiający zamierza zapewnić spójność danych oraz przekazywanie 

aktualnych danych w celu weryfikacji limitów? Zgodnie z zapisami OPZ mieszkańcy mogą 

korzystać z PSZOK w Krotoszynie lub Kobylinie. Pracownicy Wykonawcy obsługujący np. 

PSZOK w Krotoszynie nie będą posiadali informacji dotyczących ilości odpadów 

dowiezionych przez właściciela nieruchomości do PSZOK w Kobylinie.  

d) W jaki sposób Zamawiający przekaże dotychczasowy poziom wykorzystania limitów? 

Nowy wykonawca rozpocznie świadczenie usług w III kwartale 2020 roku.  

e) Czy zamawiający dostarczy informacje dotyczące mieszkańców budynków wielorodzinnych 

w celu weryfikacji limitów przysługujących mieszkańcom tych  budynków?  

f) Czy Zamawiający zapewni aktualność danych w celu zapewnienia weryfikacji limitów 

zgodnie z zapisami w części III pkt 7.3 tj. soboty od godziny 9:00-14:00.  
 

Odpowiedź  
 

Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, 

dla których określono limity. Limity określone są w skali roku – oznacza to, że posiadany 

przez Wykonawcę system informatyczny do prowadzenia ewidencji musi uwzględniać 

sytuację, iż dana osoba może dostarczać odpady np. co kilka miesięcy wobec czego posiadany 

system winien rejestrować danego dostarczającego odpady przez cały rok, a nie tylko 

miesięcznie. W związku z powyższym: 

 

           W Y K O N A W C Y 
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a) To Wykonawca obowiązany jest do weryfikacji limitów określonych w uchwałach 

podjętych przez Zamawiającego; 

b) Zamawiający, po podpisaniu z Wykonawcą stosownych dokumentów wynikających 

m.in. z przepisów RODO, udostępni podgląd w czasie rzeczywistym do bazy danych 

posiadanej przez Zamawiającego (bez możliwości ingerencji w bazę danych). Należy 

jednocześnie podkreślić, iż to Wykonawca winien posiadać system, który będzie 

rejestrować dostarczone ilości odpadów w skali roku. Zamawiający udostępni takie 

informacje jak: dane właściciela nieruchomości (co najmniej: imię, nazwisko) adres 

nieruchomości, ilość osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi a docelowo również informację o tym czy 

właściciel posiada zniżkę na kompostownik (informację o tym jak postępować z 

mieszkańcami, którzy posiadają ww. zniżkę a chcą dostarczyć BIO odpady na PSZOK 

określone zostaną w lokalnych przepisach prawa); 

c) Zamawiający udostępni informacje dla obu PSZOK-ów – baza, o której mowa                         

w ppkt b) dotyczyć będzie właścicieli nieruchomości z terenu gmin Cieszków, 

Kobylin, Krotoszyn, Sulmierzyce oraz Zdun. To system informatyczny, w który 

Wykonawca wyposaży PSZOK-i winien zapewniać rzetelną weryfikację oraz spójność 

danych w taki sposób aby dany mieszkaniec w razie dostarczenia odpadów do obu 

PSZOK-ów nie wykorzystał limitu „na każdy PSZOK”; 

d) Zamawiający obecnie weryfikuje jeszcze dostarczone dokumenty dotyczące danych              

z lipca i sierpnia br.  dot. PSZOK-u. Po zakończeniu weryfikacji dane te mogą zostać 

przekazane Wykonawcy w formie bazy danych w formacie .xls, .ods, .pdf, .doc/docx 

bądź innym, który będzie dla Wykonawcy korzystny, a dla Zamawiającego możliwy 

do wygenerowania lub Zamawiający przekaże posiadane dokumenty (w formacie 

.pdf); 

e) Zgodnie z zapisami art.2 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1439) „Jeżeli nieruchomość jest 

zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność 

lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu 

obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”. Zgodnie z ww. 

zapisem, w przypadku nieruchomości wielolokalowych (m.in. kamienice, bloki, 

wspólnoty mieszkaniowe) deklarację składa np. wspólnota mieszkaniowa na całą 

nieruchomość, bez podziału na lokale, wobec czego Zamawiający nie posiada danych 

dot. ilości osób zamieszkujących poszczególne lokale. W sytuacji, gdy odpady 

dostarczy mieszkaniec np. nieruchomości wielolokalowej, Zamawiający niezwłocznie 

uzyska niezbędne dane dot. osób zamieszkujących w poszczególnych lokalach,  co 

pozwoli zweryfikować posiadany przez osobę dostarczającą odpady limit; 

f) Dostęp do bazy danych będzie nieograniczony czasowo – dane będzie można 

zweryfikować w każdym momencie z wyłączeniem sytuacji, gdy Zamawiający 

przeprowadza np. aktualizację bazy danych, programów, inne działania mające wpływ 

na bazę danych oraz serwera. W ww. sytuacjach dostęp może być utrudniony, jednak 

takie sytuacje zdarzają się marginalnie i mogą wynikać z tzw. siły wyższej (np. 

uszkodzenie serwera, na które Zamawiający nie ma wpływu). W przypadku awarii 

wszelkie działania naprawcze prowadzone są niezwłocznie, natomiast w przypadku np. 

aktualizacji programu, to wszelkie prace serwisowe prowadzone są już po godzinach 

pracy Zamawiającego (w uzgodnieniu z Wykonawcą można wszelkie prace serwisowe 

przestawić na godziny, gdy PSZOK-i są już zamknięte).  

 

Pytanie 2 

W części III pkt 7.2 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do „przekazywania sprawozdania 

Zamawiającemu, w tym również kart przekazania odpadów.” 
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a) Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dla osób fizycznych 

prowadzący instalację nie wystawia karty przekazania odpadów. Wnosimy o korektę 
zapisu.  

b) Zamawiający nie wskazuje terminu przekazywania sprawozdania (sprawozdań). 
Jednocześnie używa zwrotu „przekazywania sprawozdania” Czy zamawiający będzie 
wymagał przekazania jednego sprawozdania, czy wielu sprawozdań z określoną 
częstotliwością? Wnosimy o korektę zapisu. 

 

 Odpowiedź  
 

Zamawiający nie oczekiwał oraz nie oczekuje Kart Przekazania Odpadów od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych dostarczających odpady, ponieważ Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów takowych nie wystawiały. Zamawiający zastrzega sobie wgląd do KPO 

weryfikując czy np. odpady wykazane na fakturze, którymi Zamawiający został obciążony, 

rzeczywiście zostały w danym okresie zagospodarowane. Dlatego, iż zgodnie                                     

z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący PSZOK przekazuje roczne sprawozdanie                     

z prowadzenia PSZOK-u, to weryfikacja danego roku następuje dopiero w terminach 

określonych w przepisach prawa, co czasowo ogranicza nadzór nad prowadzącym PSZOK.             

W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego weryfikowania poprzez 

KPO  zagospodarowania odpadów z PSZOK, za które Zamawiający jest obciążany. 

Terminy oraz sposób (przez BDO) przekazywania sprawozdań określone zostały w ustawie               

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

1439). Obecnie w sprawie PSZOK-ów, poza ww. sprawozdaniami (rocznymi), Zamawiający 

nie wymaga innych (m.in. poprzez brak określonego wzoru). W związku z powyższym,                   

w ocenie Zamawiającego korekta zapisu nie jest konieczna – kwestię tę reguluje m.in. ww. 

ustawa. 
 

 

Pytanie 3 

W części III pkt. 3 „ W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewnia wykonanie 

obowiązku wskazanego w pkt. 5 „oraz dalej „Wykaz nieruchomości, do których należy 

dostarczyć pojemniki wymienione w pkt. 5” 

a) Punkt 5 w części III nie dotyczy pojemników. Prosimy o zmianę zapisów i wskazanie 

odpowiedniego zapisu OPZ. 

 

 Odpowiedź  
 

Zamawiający poprawia zaistniałe omyłki w cz. III pkt. 3 OPZ  

 

zapis  w  brzmieniu : 
 

„ - w ilości określonej w §2 uchwały nr XIV/55/2020 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązku wskazanego 

w pkt. 5 niezwłocznie po podpisaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych lecz w terminie 

nie dłuższym niż: 1 miesiąc dla pojemników służących do zbierania popiołów i żużlu  

oraz 2 miesięcy dla pojemników służących do zbierania bioodpadów. W okresie 
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przejściowym, w celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić właścicielom nieruchomości worki do odbioru bioodpadów                                       

oraz do odbioru popiołów i żużli.  Wykaz nieruchomości, do których należy dostarczyć 

pojemniki wymienione w pkt. 5, Związek przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy.” 

 

otrzymuje brzmienie :  
 

„ - w ilości określonej w §2 uchwały nr XIV/57/2020  Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego  „EKO SIÓDEMKA” z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązku wskazanego 

w pkt. 3 niezwłocznie po podpisaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych lecz w terminie 

nie dłuższym niż: 1 miesiąc dla pojemników służących do zbierania popiołów i żużlu oraz 2 

miesięcy dla pojemników służących do zbierania bioodpadów. W okresie przejściowym, w 

celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

właścicielom nieruchomości worki do odbioru bioodpadów oraz do odbioru popiołów i żużli.  

Wykaz nieruchomości, do których należy dostarczyć pojemniki wymienione w pkt. 3, Związek 

przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy”. 

 

Pytanie 4 

Zamawiający w ogłoszeniu powołuje się na art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy PZP i w związku                   

z tym skraca czas składania ofert. 
 

Zamawiający ogłosił wcześniej postępowanie o takim samym charakterze, które unieważnił               

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 PZP. 

W obecnym postępowaniu Zamawiający zmienił treść specyfikacji w istotny sposób                       

w zakresie sposobu kalkulacji oferty. Zamawiający wymaga przedstawienia stałej ceny                  

za zbiórkę i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych na cały okres 

obowiązywania umowy. Zamawiający jako specjalista w zakresie funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami posiada wiedzę na temat funkcjonowania Regionalnych Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz sposobu ustalania cen. Instalacje te odbierają 

odpady na podstawie cenników zatwierdzonych przez odpowiednie organy. W celu 

przygotowania oferty Oferenci potrzebują więcej czasu na  uzyskanie indywidualnych ofert                

od właścicieli instalacji. Jednocześnie zmiana zapisów specyfikacji prowadzi do przerzucenia 

znacznej części ryzyka prowadzonej działalności na Wykonawcę. 

Wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert. 
 

 Odpowiedź  
 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na pilną 

potrzebę udzielenia zamówienia.  

Zamawiający uwzględnił konieczność zapewnienia wszystkim potencjalnym wykonawcom 

możliwość ubiegania się o zamówienie, a czas ustalony na składanie ofert jest wystarczający.  

Ceny za zagospodarowanie odpadów zmieniają się średnio raz w roku, a z uwagi na okres 

realizacji umowy tj. ok. 15 miesięcy nie powinno to mieć tak istotnego wpływu na cenę oferty. 

Z uwagi na zniesienie regionalizacji instalacji odpadów komunalnych Wykonawcy mogą 

dokonać wyboru instalacji najkorzystniejszej cenowo dla siebie, a więc przygotowując ofertę 

winni skalkulować wszystkie czynniki mające wpływ na zaproponowaną cenę, takie jak                  

np. koszty paliwa, ceny na instalacji.  
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 Proszę o uwzględnienie powyższych informacji oraz zmian w przygotowywanej 

ofercie przetargowej. Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
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