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Bierutów, dnia 12.04.2019 r. 

IR. 2710.2.3.2019.AK 

 

Zapytanie nr 1 z odp. 

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie: 
 

1. Dotyczy: załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy § 9 pkt. 1.  
3) za brak właściwego oznakowania pojazdów służących do odbioru i transportu 
odpadów komunalnych oraz kontenerów, pojemników i worków – 500,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  
Wykonawca prosi o zmniejszenie kwoty kary do poziomu 50,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, co będzie stawką adekwatną do powagi przewinienia. Obecny wymiar kary 
może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacania się Zamawiającego kosztem 
Wykonawcy. 
 

odp.:    Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary z 500,00 zł na kwotę 50,00 zł za 
brak właściwego oznakowania pojazdów służących do odbioru i transportu odpadów 
komunalnych oraz kontenerów, pojemników i worków, ponieważ dla zamawiającego 
nie dopuszczalna jest sytuacja, w której nie będzie możliwe zidentyfikowanie 
samochodu zbierającego odpady z terenu Miasta i Gminy Bierutów. Pojemniki oraz 
worki również muszą być dostosowane pod względem wymagań zawartych  
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
Zamawiający nie zamierza stosować kar bezpodstawnie, a jedynie chce zabezpieczyć 
prawidłowe postępowanie z odpadami i uniknąć sytuacji, że mieszkańcy otrzymają 
worki/ pojemniki nie spełniają wymogów zawartych w ww. aktach prawnych.  

 
2. Dotyczy: załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy § 9 pkt. 1.  

4) za brak stałego dostępu do lokalizatora GPS samochodów odbierających odpady – 
30.000,00  zł brutto,  
Prosimy o doprecyzowanie, czy kara zostanie nałożona w momencie zakończenia 
kontraktu i stwierdzenia, że Zamawiający w trakcie jego trwania nie miał w ogóle 
dostępu do lokalizatora GPS samochodów odbierających odpady? Czy też wystarczy 
jeden dzień, w którym system GPS nie będzie działał poprawnie, co przełoży się na karę 
w wysokości 30.000,00 zł? Jeżeli Zamawiający zamierza karać Wykonawcę kwotą 
30.000,00 zł za każdy dzień niedziałania systemu, to wymiar kary może prowadzić do 
nieuzasadnionego wzbogacania się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, dlatego 
proponujemy następujący zapis: 4) za każdy dzień, w którym z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie miał dostępu do lokalizatora GPS 
samochodów, które w danym dniu odbierają odpady wg harmonogramu – 1.000,00 zł. 
 

odp.:    Zamawiający wyraża zgodę na ww. zapis (patrz modyfikacja SIWZ). 
 
3. Dotyczy: załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy § 9 pkt. 1.  

8) za niepodjęcie przez Wykonawcę działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości 
świadczonych usług na polecenie Zamawiającego w dniach ustawowo wolnych od pracy,  
w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a zagrażających życiu, 
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu – 2.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  
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Prosimy o wykreślenie ppkt 8. Wykonawca nie jest w stanie oszacować zakresu prac, 
których niewykonanie skutkowałoby nałożeniem kary 2.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek.  
 

odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. zapisu . Jednocześnie podkreślenia 
wymaga, że sytuacje nagłe i nieprzewidziane, a zagrażające życiu, zdrowiu  
i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu zdarzają się nader rzadko,  
a dotyczą m.in. powodzi, huraganu itp. 

 
4. Dotyczy: załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy § 9 pkt. 1.  

10)   za brak oznakowania pojemników służący do weryfikacji  odpadu do dnia 01.07.2019 
r. – za każdy miesiąc zwłoki – 50 000,00 zł brutto. 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy kara dotyczy nieoznakowania żadnego 
pojemnika, czy też każdego stwierdzonego przypadku? 

 
odp.: Zamawiający rezygnuje z oznakowania pojemników oraz worków w system 

identyfikacji odpadu w formie chipów/ kodów kreskowych (patrz modyfikacja SIWZ).  
 
5. Dotyczy: załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy § 9 pkt. 1. ppkt. 14. 

brak zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 
umożliwiających Gminie osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przetwarzania 
do ponownego użycia zgodnie z ustawą z dnia 13 września z 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie – 5.000,00 zł za każdą tonę odpadów,  
Co Zamawiający rozumie przez brak zagospodarowania selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych?  
  

odp.:    Zamawiający Wymaga, aby Wykonawca przekazywał selektywnie zebrane i odebrane 
odpady do instalacji odzysku  i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach oraz zasadą bliskości wyrażoną w art. 20 ustawy o odpadach, przy czym 
Zamawiający wymaga, aby w całym okresie świadczenia usługi, 100% odpadów 
zebranych zostało przekazanych do odzysku, recyklingu lub przygotowania do 
ponownego użycia.  

 
 
 


