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doĘcry: postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

trybie
przetargu nieograniczonego na orOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejówoo opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/5 194-439402 z dnia 09.10.2018r.

ZamawiĄący informuj e, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęłypytania
doĘczące treściSIWZ" Na podstawię art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia29 sĘcznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z20I1 r.,poz. 1579 zpóźn. zm.) zwanĄ dalej
ustawą Pzp, Zarnawiający przekazuje wykonawcom treśó pytaniav,lraz z odpowiedzią:

-

1. Zgodńe ztreściąRoz. V SIWZ (warunki udziału w postepowartiu) Zamawiający stawia m.
in. warunek posiadania zęzwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie transportu
odpadów od właścicielinieruchomości. Nadto Zamawiający w celu wykazania spełnienia
w/w warunku będzie żądać od wykonawcy ptzedłożenia decyzji zezwalającej na transport
odpadów. W zńązkuzutworzęnięmz dniem 24 styczńa2Ol8 r. bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) otaz Ęestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, z dniem
upływu terminu do złożęńawniosku o wpis do ww. rejestru tj. do dnia 24lipca2}Il r.lń z
dniem uzyskania wpisu, jeżeli wpis nastąpił w terminie wcześniejszym, tracą włżnośc
zęzwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych (aft. ż33
ust.1 , art.234ust. 1iust.2ustawyoodpadach-DzU.z2018r.poz.2Izpóźn.zm.).
Biorąc povłyższezmiarry ustawowe pod uwagę, wykonawca wnosi o wyjaśnieniew oparciu o
jaką podstawę prawrą Zamańający stawia warunek posiadania wużnej decyzji zezwalającej
na transport odpadów oraz przedłożenie tejże decyzji Zamawiającemu na jego żądanie, w
sytuacji gdy decyzje te utraciły waznośćz dniem zmoly prawa z dniem 24lipca}}l8 r.?
Jednocześnie wykonawca wnosi o wykreślenie w/w warunku oraz przedłożenia decyzji na
wskazanie spełnienia tego warunku z uwagi na fakt, że w aktualnym stanie prawnym
przedłożeńe takiej decyzji przez wykonawców j est niemożliwe.
Odpowiedź: W zńązku z nińejszym pytaniem zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38
ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treśćspecyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści
SIWZ zostanie opublikowana na stronie intęmetowej zamawiającego.
2. Zgodnie zRozdziałem II SIWZTryb udzielęnia zamówienia:
Podstawna prawna w pkt 2) zamawiający powołuje się na Ustawę z dnia 27 kwietnia 2007r.
Prawo ochrony środowiska (t. j.Dz.IJ. zżOi8r. poz.799) * jest to odwołanie do ostatniego
tekstu jednolitego, jednakże był on jeszcze póżniej zmieniany ( Dz, U. z 20I8r. poz. 799,
1356, l4]9, 1564, 1590, 1592, 1 648.)

w pkt 3)Zamańający powołuje się na Ustawę z dnia 13 września 1996 o utrzyrnaniu
czystościi porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 20I8r. poz. 1454) - najbatdziej aktualna

wersja ustawy to Dz.U. z20I8 r. poz.1454,1629.
Prosimy o uaktualnienie podstawy prawnej.

Odpowiedźz W związku z niniejszym pytaniem zamawiający informuje, iż zgodńe z art.38
ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treśćspecyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści
SIWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej zamawiającego.
3. Zgodnie zRozdziałem III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2 Szczegołowe dane
charakteryzujące wielkośćzamówienia podpunkt e) szacunkowa ilośćpojemników min. 120l
- ok. 6500szt.
Podpunkt f) szacunkowa ilośó pojemników o pojemności od 240l do 7000 l na zmieszane i
segregowane to ok. 270 sń.
Pytanie 1: Wykonawca wnosi o podanie ilościpojemników z podzińem na pojemności i Ęp
zabudowy (ile przypada na zabudowę jednorodzinną a ilę na wielorodzinną ) otaz z
podzińemnarodzaj gromadzonego odpadu ( ile na zmieszane a ile na segregowane).
Odpowiedźz Zamańający nie posiada danych w tym zakresie. Jednocześnie informuj emy, że
odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej w 90 oń gromadzone są w workach.
Pojemniki wykorzystywane są do odpadów zmieszarlych. Natomiast szacunkowa ilość
pojemników od2401 do 7000 l dotyczy zabudowy wielorodzinnej.
p}rtanie 2: czy podane ilościpojemników to jest ilośó do obsługi opróżnienia czy również do
wyposażenia. Czy mieszkańcy mają swoje pojemniki i jakie oraz w jakiej ilosci oraz czy
Wykonawca ma wyposażyć nieruchomości w pojemniki §lko wtedy gdy się do Wykonawcy
zwrócą mieszkńcy.
Odpowiedźz Podana ilośćpojemników to ilośćdo obsługi. Wykonawca ma obowiązek
wyposażyĆ nieruchomości w pojemniki na żądanie jej właścicielalub zarządcy w sposób
określonyw specyfikacji tj. umowy najmu , dzierżawy lub użyczenia
4. Zgodnie zRozdziałem III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3 podpunkt 6 )
,,Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zgodnie zapisami

§

17

Regulaminu utrzymaria czystości i porządku na terenię Gminy Jędrzejów w odpowiednią i
właściwąilośó pojemników na odpady komunalne zmieszane (dzierżawa, najem, użyczenie)
w ilościnie mniejszej ńZjeden pojemnik I20l na nieruchomośó, a w przypadku budynków
wielorodzinnych również pojemników na odpady segregowane. Zatnawiający nie będzie
ponosił z tego tytułu żadnych należności."Dodatkowo , zgodnie z § 8 ust. 1 lit. j) Wzoru
umowy: ,, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie wyposżenia
nieruchomości w odpowiednią ilośćpojemników ( dzierżawa, najem, wyposażenie) 100zł za
każdy stwierdzony pr zy p adek,"
Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi należnościz ffiuŁu wyposażenia nieruchomości w
pojemniki ? Czy należnościz tytuŁu ewentualnej dzietżawy, najmu pojemników ponoszą
właścicielenieruchomości, czy tez Wykonawca? Jeślinależnościte ponoszą właściciele
nieruchomości Wykonawca wskazuje, że nie ma żadnego realnego wpływu na to, czy
właścicielnieruchomosci zawrze umowę dzierżav,ry lub najmu. Jak ma postąpić wykonawca,

jeśliwłaścicielnieruchomościodmówi wykonawcy skorzystania z udostępnionych przez
wykonawcę pojemników ( np. kwestionując warunki lrodzaj umowy )?
Dodatkowo w prrypadku braku zawarcia takiej umowy odebranię odpadów może się okazaó
niemożliwe ze wzgIędu na brak pojemnika, z którego odpady mająbyć odebrane lub uzycie
pojemnika, który uniemożliwi taki odbiór. Prosimy zńem o doprecyzowani postanowień

z

udostępnieniem pojemników w taki sposób, żeby Wykonawca mógł
skalkulowaó ko s źy związane z takjm dzińarliem.
Odpowiedź: Kwestię należnościztylułu wl.posażenia nieruchomości w pojemniki regulowaó
będzie stosowna umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a właścicielemnieruchomości.
Właścicielnieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma
obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilośćpojemników.

związanych

5. Zgodnie zRozdziałem III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3 podpunkt 7 zgodnie
z § 17 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów przyjmuje się
dla zobowiązarrych podmiotów następujące rodzaje pojemników lub kontenerów, w których
należy gromadzió odpady: a). dla nieruchomości zamieszkałej przez 1- 2 osoby:- jeden

pojemnik o pojemności 0,I2m3, - po jednym worku I20I z folii PE- HD na odpowiednią
frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sńuczne, metale,
szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, wielomateriałowe, b). dla nieruchomości
zanieszkńej przez 3- 4 osoby: - dwa pojemniki o pojemności 0,12m3 lub jeden pojemnik o
pojemności0,24m3,- po jednym worku I20lz folii PE- HD na odpowiednią frakcję odpadów
odbieranych w sposób selektywny : makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady
zielone ulegające biodegradacji, wielomateriałowe, c). dla nieruchomości zamieszkałej przez
5- 6 osób: - trzy pojemniki o pojemności 0,12m3 lub jeden pojemnik 0,24m3 i jeden
pojemnik 0,I2m3lub inne urządzenie o pojemności nie przel<raczĄącej 0,36m3, - dwa worki
1201' z folii PE- HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektył.ny:
makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,
wielomateriałowe, d). dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:- jak w pkt
c). tiret l oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12m3 nakńde kolejne 2 osoby lub
jeden pojemnik 0,24m3 na każde kolejne 4 osoby lub inne urządzenle o pojemności
nieprzekraczĄącej wielokrotności m3 przypadających na ilośó osób zamieszkujących daną
nieruchomość,-jak w pkt c). tiret 2 oraz dodatkowo jeden worek 120I z folii PE- HD na
odpowiednią fuŃcję odpadów odbieranych w sposób selektywny nakażdę kolejne 4 osoby,
e).w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o pojemności 120l, I40I, 240I,
360l, 660I, 770I, 11001 lub kontener KP7 o poj. 6500l.- 7000l. na odpady zbięrane
selektywnie i nieselektywnie. f). Ponad limit określonypkt a- d właścicielenieruchomości,na
których zamieszkują mieszkńcy odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach o
odpowiedniej kolorystyce w terminach wywozu.
Wnosimy o wskazanie liczby nieruchomości zamieszkałych ( z podziałem na miasto
Jędrzejów oraz gminę Jędrzejów), na których na dzieńdzisiejszy zamieszkują:

a.
b.
c.
d.

1- 2 osoby

3- 4 osoby
5- 6 osoby

Powyżej 6 osób

Ww informacja umożliwi potencjalnemu wykonawcy dośćdokładne oszacowanie kosźów
związanych z wyposużeniem nieruchomościw pojemniki.
Odpowiedź:
Liczba nieruchomości zamieszkałych to ok:
miasto 2 373 budynki
gmina 4I42 budynki
Liczba nieruchomości wielorodzinnych:
miasto 131budynki
gmina 2 budynki
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w wystarczającą liczbę pojemników spoczywa na
właścicielulub zarządcy nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek zapewnió udostępnienie
pojemników w sposób wskazany w umowie.

6. Zgodnie z Rozdzińem III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4 podpunkt 1)
opracowania i uzgodnienia z ZanawiĄącym szczegółowych harmonogramów wykonywania
usług, na cńy czas trwania usługi, harmonogramy należy uzgodnió najpóźniej do dnia
podpisania umowy i 2),, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich
właścicielinieruchomości do w/w harmonogramie, na okresy 6 miesięczne, z 1 miesięcznym
wyprzedzeniem."

o

wyjaśnienie, czy podpuŃt pierwszy dotyczy pierwszego harmonogramu
obejmującego pierwsze 6 miesięcy rcalizacji Umowy? W podpunkcie 1) mowa jest o
harmonogramach, a w podpunkcie 2) o 6 miesięcznych okresach na jakie mają być
sporządzone. Prosimy zatęm o doprecyzowanie, że piervvszy harmonogram obejmujący
pierwsze 6 miesięcy świadczenia usługi zostanie uzgodniony w dniu podpisania umowy i
wykonawca powiadomi o nim nięrwłoczńe, a kolejne harmonogramy będą ustalane w trakcie
realizacji umowy i wykonawca poinformuje o nich zgodnie zpunlłem2).
Odpowiedź: Dopuszcza się opracowanie harmonogramu wywoz|l odpadów zmieszanych i
segregowanych jak i harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych na jeden rok
kalendarzo W ot M powiadomienie mie szkńców z 1 miesięc znym wyptzedzeniem.

Prosimy

7. Zgodnie zRozdziałem III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4 podpunkt S)odbioru

w

i ich
zagospodarowanie zgodnie z obowiązĄącymi przepisami prawa- które to czynności należy
wykonywać w dni powszednie od poniedziałku do soboty włącznie w godzinach pracy
Wykonawcy z zasttzeżeniami: nie wolno z nieruchomości do jednego samochodu zbierac
wystawionych

pojemnikach przed nieruchomości odpadów, wywozu

jednocześnieodpadów zmieszanych

lub pozostałych z segregacji oraz

odpadów
segregowanych i zielonych, - jeżeli odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych następuje

w tym

samym czasię Wykonawca wykonuje dwoma samochodami odpowiednio

oznakowany mi poptzez napisy,,surowce wtórne" i,,surowce komunalne".

Pytanie:

Czy zamawiĄący

dopuszcza możliwośćodbioru odpadów specjalistycznymi
p oj azdami dwukomorowymi, których konstrukcj a wyklucza możliwo śćmieszania frakcj i ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwośćodbioru odpadów specjalistycznymi
p

oj

azdami, któ rych konstrukcj a

v,ry

łącza mo żl iwo śćmie s zani a frakcj i

8. Zgodnie z Rozdziałem III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4 podpunkt 9).
naprawić lub ponosió wg wyboru Zamawiającego kosźy naprawy szkód vłyrządzonych
podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jędrzejów
(uszkodzenia chodników, ulic, obiektów małej architektury, pojemników itp.),
Wnosimy o dopisanie na końcu: jedynie w przypadku bezspornej winy wykonawcy.
Odpowiedźz Zapis tennależy rozumieć w sposób określony w kodeksie cywilnym

-

zasady

odpowiedzialności za szkodę.

9. Zgodnie z Rozdziałęm III SIWZ Opis

przedmiotu zamówienia, punkt 7 podpunkt
l).Odebranie odpadów komunalnych mimo stwierdzenia przypadku niedopełnienia przez
właścicielanieruchomości obowiązku segregacji odpadów (zmieszania odpadów
komunalnych orM selektyrłmie zebranych). Wówczas Wykonawca zobowiązarty jest
sporządzić na tą okolicznośćdokumentację (np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną)
na poziomie umożliwiającym wydanie przez ZamańĄącego decyzji administracyjnej
naliczĄącej zmianę wysokości opłaty. Dokumentację wTaz z vłykazem właścicieli
nieprawi dłowo s e gre guj ących o dp ady pr zekńe Zamawiaj ąc eml.
Pytanie 1: W jakim trybie wykonawca ma odebrać odpady z nięruchomości, a której
stwierdzono niedopełnienie obowiązku segregacji? Ile dni ma wykonawca na wykonanie
takiego dodatkowego odbioru?
PYańe 2: Jak wykonawca ma rozumieć stwierdzenie: ,,na poziomie umożliwiającym
wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej"? Proszę wskazaó jednoznaczne
kryteria, które ma spełniać takie zgłoszenie?

z obowiązującymi przepisami należy
traktować jako odpady zmieszarte, usługa odbioru takich odpadów nie jest usługą dodatkową.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowipku segregacji ma obowiązek
Odpowiedź: Odpady posegregowane niezgodnie

wykonania dokumentacji fotograficznej obrazującej ten fakt
takiego zdarzęnia Zamawiaj ącemu.
10. Zgodnie zRozdziałem

V SIWZ

w

i

niezwłocznego zgłoszenia

pkt.l.l.

,,Wykonawca winien wykazać posiadanie zęzwolęnianaprowadzenie dzińalności w zakresie
transportu i zbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości wydane w formie
decyzji"
Wykonawca zwIaca uwagę, że od momentu utworzenia BDO nie obowiązują już decyzje na
transport odpadów. Przedsiębiorców transportujących odpady obowipuje koniecznośó
uzyskania wpisu do rejestru , który ,,zastąpił" posiadanie decyĄi w tym zakresie.
Powyższe dotyczy również zapisu w częściVII pkt.S.la)
,,zezwolenie wydane w formie decyzji na prowadzenie dzińalności w zakresie zbięrania i
transportu odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości".
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie wymaganych dokumentów.
OdpowiedźzPatrz odpowiedz na pytanie 1
11. Zgodnię zRozdziałem V SIWZ w pkt. 1.3. podpuŃt a),, wykonawca winien v,rykazac
wykonanie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonanie , w okresie

ostatnich 3latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy- w tym okresie- usługi bądź usług polegających na odebraniu odpadów
komunalnych o łącznej masie minimum 1200 Mg w ciągu 12 miesięcy. Przedmiotowy

warunek zostanie spełniony przez wykonawcę, który vłykaZe że wykonał usługę w ramach
jednego zamówienia ( jednej umowy) polegającej na odebraniu odpadów komunalnych o

łącznej masie minimum 1200 Mg w ciągu 12 miesięcy jakiprzez wykonawcę, który wykaze,
że wykonał kilka mniejszych usług ( kilka odrębnych zamówień), polegających na odebraniu
odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 1200 Mg w ciągu 12 miesięcy.
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie wymaganęgo warunku ldzińu w postepowaniu: Co to
znaczy,,kilki mniejszych usług ( kilku odrębnych zamówięń )"- ilu i jak mĄch,

- czy mają być wykonane w ciągu 12 miesięcy kużda i czy w tych samym czasię ( w ciągu
tych samych 12 miesięcy),
- czy usługa ( usługi ) o łącznej masa odebranych odpadów komunalnych minimum 1200Mg
doĘczą tylko masy komunalnych zmieszanych czy w sumie z odpadarrli segregowanymi,
- azy wmagarua masa odebranych odpadów 1200 Mg jest wystarczająca dla wykonawcy,
który ma spełnić wymagania odbioru ilościdwa razy większej jak podano w częściIII pkt
2.d).

Odpowiedź: Warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy
interpretować ściśle- nie określonoparametrów ilościowych tj. ani ilościzamówień ani ich
wielkości, natomiast łącznamasa odebranych odpadów komunalnych ma byó nie mniejszaniż
1200 Mg w ciągu 12 miesięcy.
12. Zgodnię z Rozdziałem XVI punkt SIWZ ( ostatni akapit): ,,Jeżeli wykonawca, którego
oferta zostila wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający możę wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania." Prosimy o zmianę
niniejszego postanowienia, gdyż w przypadku zastosowania procedury określonejw art.Z4aa
ustawy PZP( jak to ma miejsce w niniejsą,rn postępowaniu), kwestia ta zostńa uregulowana
odmiennie. Zgodnie z art.24aa ust. 2 ustawy PZP: JężeIi wykonawca, o którym mowa w ust.
1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczęnia nalezytego
wykonania umowy, zamawiający może zbadaó, czy nie podlega wykluczenil oraz czy spełnia
warunki udzińu w postępowaniu wykonawca,który złoZyłofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

Odpowiedź: W związku z niniejszym pytaniem zamawiający informuje, iż zgodnie z art.38
ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treśó specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści
SIWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej zamawiającego.
13. Zgodnię z Rozdziałem XVII pkt 8 SIWZ: ,W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
innej formie niZ pieniądz treśćdokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z
art. 151 ustawy pzp, czyli zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń .z tytułu rękojmi za wady przedmiotu rrmowy wynosiła 30% wysokości
zabezpieczenia." Zgodnie z § 9 ust. 4Wzoru umowy ,,Zabezpieczęnię należ,ytego wykonania
Umowy podlega zwrotowi na tzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy przęz Wykonawcę." Biorąc pod uwagę przedmiot umowy,
należy, przyjąć, że prawidłowe są zapisy określone we wzorze Umowy, w związku z tym
prosimy o zmianę punktu 8 rozdziałuxvll SIWZ, w sposób określonywe wzorze umowy.
Odpowiedź: W związku z niniejszym pytanięm zarnawiający informuje, iż zgodnie z art.38
ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treśćspecyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści
SIWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej zamawiającego.

z§ 2

3 Wzoru

rrmowy: ,,Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu nie będzie podlegało waloryzacjt."
Zgodńe z art. 142 ust 5 ustawy PZP: ,,Umowa zawarta na okres dłuższyniż |2 miesięcy
zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości
wynagrodz ęnia należne go wykonawcy, w przypadku zmiany :
1. stawki podatku od towarów i usług,
2. wysokościminimalnego w;magrodzenia za pracę albo wysokościminimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia l0 paździemika 2002r. o
minimaln;łn wynagrodz eniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpięczęniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
, jeżeli zmiany te będą miaĘ łvpływna kosźy wykonania zamówieniaptzęzwykonawcę.
Zamawiający w § 11 Wzoru rrmowy przewidział możliwośózmiany umowy poprzez zmianę
wynagrodzenia w ww. okolicznościach, jednak przepis art. 14 ust. 5 ustawy PZP określa
obowiązek wprowadzenia mechanizmów waloryzacji umowy, a nie możliwościdokonania jej
zmiarry. Różnica polega na tym, że zmiana umowy może być dokonana tylko jeśliobie strony
wyrażą na nią zgodę. Wystarczy, ze Zamawiający nie wyrazi zgody i waloryzacja nie będzie
mińa miejsca. Tymczasem przepis art. I42 ust. 5 ustawy PZP miŃ na celu ochronę
Wykonawcy w przypadku zmian przepisów wpływających na wynagrodzeńe niezależnie od
tego, czy Zamawiający v,ryrazi na to zgodę. Dlatego prosimy o doprecyzowanie zasad
waloryzacji wynagrodzęniaw sposób określonyw art. I42ust.5 ustawy PZP.
Odpowiedźz W zwiryku z niniejszym pytaniem zamawiający informuj e, iż zgodnie z art.38
ust. 4 ustawy Pzp, złnienia treśćspecyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści
SIWZ zostanie opublikowłna na stronie internetowej zamawiającego.

14. Zgodńe

ust.

z § 5 ust. 3 lit f) Wzoru umowy jednym z obowiązków Wykonawcy jest : ,,zwrot
ZamawiĄącemu w terenie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwot stanowiących
równowartości wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności
lub opłat nałożonych w postepowaniach administracyjnych lub karnych na Zamawiającego
powstałych na skutek wszelkich zaniędbań Wykonawcy." Prosimy o wyjaśnienie o jakie
podatki, kary i opłaty chodzi otaz, co
oznacza ,,zaniedbanie Wykonawcy" lub o
doprecyzowanie, że zlłlrot nastąpi jeśliich nałożenie będzie wynikiem niewykonania lub
'się
nienależytego wykonania umowy. Posłużenie
przez Zamawiającego szerokim katalogiem
okolicznościo bliżej nie sprecyzowany znaczni i dodatkowo pojęciem nieostrym ,,zaniedbań"
uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie ryzyk związanych z umową, a efekcie jej ceny.
Odpowiedź: Zapis dotyczy zasady odpowiedzialności ZamawiĄącego za dziaŁania i
zaniedbania Wykonawcy podejmowane w ramach umowy. Zawężenie tego katalogu do tylko
15. Zgodnie

niektórych zdarzęft prowadziłoby do powstania po stronie Zamawiającego ryzyka ponoszenia
o dp owi e dzi alno śc i fi nans owej za działania i zańe chani a Wykonawcy.
16. Zgodnie z § 7 ust. 1 lit c) Wzoru umowy: Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących okolicznościach: zostanie ogłoszona upadłośćlub rozwiązanie
firmy Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach."
Zgodnie zart.83 Prawo upadłości(t. jDz.U. z20I7 r. poz.2344 ze zm.)
Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożeniawniosku o ogłoszenie upadłości
lub ogłoszenia upadłościzmianę lub rorwtązanie stosunku prawrego, którego stroną jest
upadły, są niewżne. Prosimy zńem o usunięcie tego punktu.
Odpowiedźz W zńązku z niniejszym pytaniem zamawiający informĄe, iz zgodnie z art.38
ust. 4 ustawy Pzp, zmienia tręśćspecyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści
SIWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej zamawiającego.
17. Zgodnie z § 7 ust. 1 lit c) Wzoru umowy: Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących okolicznościach: zostanie wydany nakaz zajęcia majątku
Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

o

doprecyzowanie, że chodzi o zajęcie majątku Wykonawcy w stopniu
uniemożliwiającym dalszę wykonanie Umowy. Jakiekolwiek zajęcie majątku, niezwiązanego
zrealizacją umowy i nie wpĘwającej na jej realizację nie może być podstawą odstąpienia od

Prosimy

umoWy.

Odpowiedź: Oczyńste jest, że zajęcie majątku nie wpływające na jej rcalizację nie moze być
podstawą rczwtęarlia umowy jednak, ocena takiego zdarzęnia musi być dokonywana w
konkretnych warunkach i okolicznościach, których przewidzenie w dniu podpisania umowy
nie jest możliwe.
18. Zgodnie z § 7 ust. 4 wzoru rrmowy: Zamańający w razie odstąpienia od umowy z
przyczyn, zaktóre Wykonawca nie odpowiada, obowięany jest do zapłaty wynagrodzeniaza
usfugi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Mając na uwadze charakter umowy (
świadczenieusług) pojęcie ,,odstąpienie" od umowy w wielu przypadkach odnosi się de facto
od wypowiedzenia umowy, dlatego ograrticzenie zapłaty wynagrodzenia, za wykonane usługi
( jeślisą wykonane należycie) jedynie do przypadków, gdy odstąpienie od umowy nastąpiŁo z
przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada jest niezgodne z natura stosuŃu
zobowiązartiowego jakim jest umowa o świadczenie usług. Podstawa odstąpienia moźe nie
miec związku z należytym wykonywaniem Umowy, a odmowa wypłaty wynagrodzenia za
prawidłowo zrealizowane świadczenia do momentu odstąpienia nie znajduje uzasadnienia w
przepisach prawa.

Odpowiedź: Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia za wykonane usługi na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego, do których odesłanie znajduje się §12 wzoru umowy.
19. Zgodnie z § 7 ust. 5 i 6 wzoru umowy:,,5. W przypadku odstąpienia od umowy ptzez
Zamawiaj ące go z przy czyn leżących po stronie Wykonawc y ZamawiĄący może zleció dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi. 6. W sl.tuacji określonej w ust.5

Wykonawca pokryje wszelkie kosźy zńązane zawarciem nowej umowy oraz będzie
zobowiązarry do zapłaty na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z
umowy zawartej z Wykonawcą, a ustalona kwota z nowym podmiotem." Prosimy o
doprecyzowanie § 7 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób: ,,6. W sytuacji określonej w
ust. 5 Wykonawca pokryje wszelkie uzasadnione kosźy zńązane zawarciem nowej umowy
oraz będzie zobowiązany do zapłaty na tzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy kwotą
wynikającą z umowy zawartej z Wykonawcą, a ustaloną kwotą z nowym podmiotem."
'Wrażenie
zgody na pokrycie wszystkich kosztów, bez możliwościich weryfikacji i bez
ograniczenia, żę chodzi o kosźy uzasadnienia w nieuprawniony sposób tozszetza
uprawnieni a Zamawiające go związarle z wykonan ie zastępczym.

Odpowiedźz Zapis, o którego zmianę ubiega się wnioskodawca jestprecyzyjny i nie zachodzi
potrzeba

j

ego doprecyzowania.
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