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Radom, dn. 30.04.2015r. 
BZP.271.1.297.2015.AĆ 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia  
– 5 Sektorów, przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz ogłoszonego na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl w dniu 
02.04.2015r., oraz opublikowanego w dniu 04.04.2015r. w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej na stronie: http://ted.europa.eu, pod numerem: 2015/S 067-119887.  
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu (pisownia 
oryginalna): 

Pytanie 1: 
Termin realizacji zamówienia został określony w ogłoszeniu i w SIWZ w punkcie O. VIII  - 16 miesięcy od 
udzielenia zamówienia. W dalszej części tego podpunktu widnieje zapis że: 
realizacja od dnia podpisania umowy do 30 września 2016 r. z zastrzeżeniem iż odbiór odpadów 
realizowany będzie nie wcześniej niż od 1 lipca 2015r do 30 września 2016r” 
 Zamawiający również w  punkcie A 3 umieścił zapis że: „usługa świadczenia usługi odbioru odpadów 
komunalnych będzie nie wcześniej niż od dnia 01.07.2015r.„  
Zamawiający w wielu miejscach sugeruje, że umowa będzie jednak trwać 15 miesięcy (dane w 
formularzach ofert,  tabelach z przewidywaną ilością odpadów dla każdego z sektorów), a jednocześnie  
we wzorze oferty termin realizacji przedmiotu zamówienia określono od daty podpisania umowy  do 
30.09.2016 r. W związku  z tym prosimy o wyjaśnienie, które z w/w. postanowień ma pierwszeństwo, a 
tym samym, czy zamówienie będzie realizowane przez 16 miesięcy czy  przez 15 miesięcy ? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie nie obejmuje jedynie odbioru odpadów komunalnych, który 
będzie realizowany nie wcześniej niż od dnia 01.07.2015r.. Od dnia podpisania umowy Wykonawca 
będzie realizował inne części zamówienia jak opracowanie harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych, czy dostarczenie w/w harmonogramu właścicielom nieruchomości. Zamawiający 
wyjaśnia, iż wskazanie maksymalnego 16 miesięcznego terminu podyktowane było konstrukcją 
formularza ogłoszenia przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdzie można wskazać albo 
datę rozpoczęcia i zakończenia, albo okres w dniach lub miesiącach. 

Pytanie 2: 
Prosimy o podanie dla każdego z sektorów  jaka jest  ilość pojemników siatkowych służących do 
zbierania odpadów selektywnych którą należy opróżniać przez pojazd z HDS  a jaka jest ilość  
pojemników siatkowych służących do zbierania odpadów selektywnych  którą należy opróżniać przez  
śmieciarkę? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miasta 
Radomia to właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki,  
w tym w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. Rodzaje i pojemności pojemników 
dopuszczone do zbierania odpadów określone zostały w § 8 w/w regulaminu. 
Dane dotyczące ilości i rodzajów pojemników są zmienne i zależne od właściciela/zarządcy 
nieruchomości a nie od Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający nie potrafi udzielić 
wiążącej odpowiedzi na zadane pytanie. 
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Pytanie 3:  
Zamawiający w SIWZ  określił minimalne wymogi w zakresie rodzaju i ilości pojazdów dla sektora;  
W tabeli w pkt 4 jest Pojazd ciężarowy - skrzyniowy (szt. 1) z przeznaczeniem do odbioru odpadów 
komunalnych: zielonych, mebli, i innych odpadów wielkogabarytowych.  
Czy jest możliwość zastąpienia takiego pojazdu, pojazdem ciężarowym - hakowcem z zakrytym 
kontenerem? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia pojazdu ciężarowego – skrzyniowego pojazdem ciężarowym – 
hakowcem z zakrytym kontenerem. 

Pytanie 4: 
W projekcie umowy w § 16 dotyczącym kar umownych w pkt 3 ppkt 1iii. Zamawiający umieścił 
następujący zapis: „zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą –
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek;” 
Czy Wykonawca może odbierać poszczególne frakcje odpady zbieranych selektywnie ( tj. odpady  
o kodach: 20 01 99; 15 01 07; 10 01 01; 20 02 01) w tym samym dniu – odrębnymi  środkami 
transportu? 

Odpowiedź: 
Wykonawca może odbierać poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie (tj. odpady  
o kodach: 20 01 99;  15 01 07; 10 01 01; 20 02 01) w tym samym dniu – odrębnymi środkami 
transportu. 

Pytanie 5: 
Zamawiający w punkcie C ppkt 1a zobowiązuje Wykonawcę do odbioru wszystkich odpadów z PGO. Czy 
odpady zgromadzone poza pojemnikami należy odbierać w ramach świadczonej usługi ? Czy za 
załadunek ręczny Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie ? 

Odpowiedź:  
Odpady zgromadzone poza pojemnikami w PGO należy odbierać w ramach świadczonej usługi. Za 
załadunek ręczny Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia. 

Pytanie 6: 
W punkcie C.8 przewiduje się, że „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację 
odbioru odpadów komunalnych z terenu danego Sektora, koordynację i dostosowanie do częstotliwości 
odbioru Jednocześnie Zamawiający określił w SIWZ częstotliwości odbiorów odpadów z nieruchomości, 
które stanowią podstawę wyceny oferty. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy  
w przypadku gdy będzie dochodzić do przepełniania pojemników w danym punkcie to nastąpi 
zwiększenie ich pojemności lub liczby celem dopasowania do obowiązujących częstotliwości odbioru ? 

Odpowiedź: 
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów jest obowiązkiem właścicieli 
nieruchomości, którzy określając ich ilość i pojemność winni uwzględnić liczbę mieszkańców 
nieruchomości oraz częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Zamawiający będzie 
kontrolował i egzekwował właściwą ilość i pojemność pojemników tak aby była zgodna z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Pytanie 7: 
Dla odpadów selektywnie zbieranych z zabudowy jednorodzinnej przewiduje się system workowy lub z 
pojemników. Worki zapewnia Wykonawca. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawcy pozostawia się 
swobodę wyboru zastosowania pojemników lub worków? Jeśli wykonawca będzie preferował 
pojemniki, to czy zgodnie  z pkt. E.2 zapewnić je muszą właściciele nieruchomości ? 
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Odpowiedź: 
Wykonawcy nie pozostawia się swobody wyboru zastosowania pojemników lub worków.  
O sposobie gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie jednorodzinnej decyduje 
właściciel nieruchomości. 

Pytanie 8: 
W punkcie D.2 przewidziano, że  w przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub z innych przyczyn nie 
będzie mógł przyjmować odpadów Wykonawca jest zobowiązany, po otrzymaniu dyspozycji od 
Zamawiającego, przewieźć odpady na własny koszt i w ramach zaoferowanej ceny ofertowej do 
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, zgodnie z WPGO dla Województwa 
Mazowieckiego. Prosimy o wyjaśnienie do której instalacji zastępczej będą transportowane odpady? Ze 
względu na różnice w odległościach ma to istotne znaczenie przy kalkulowaniu ceny. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie zawarta w pkt III.D.2 SIWZ. 

Pytanie 9: 
W punkcie E Dane o Punktach Gromadzenia Odpadów i pojemnikach  - Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wystąpienia różnic w przekazanych danych ze stanem faktycznym. Prosimy o wyjaśnienie 
jakie różnice należy wkalkulować do ceny oferty, w szczególności o ile może się zwiększyć/zmniejszyć 
liczba PGO oraz liczba i rodzaje poszczególnych pojemników ? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie zawarta w pkt III.L.3 i III.L.4 SIWZ. 

Pytanie 10: 
W punkcie E Oznakowanie Pojemników naklejkami - wymaga się oznakowania pojemnika w przypadku 
gdy naklejka na pojemniku jest zniszczona lub nieczytelna. Czy Wykonawca odpowiada także za 
zniszczenie lub nieczytelność będącą wynikiem aktów wandalizmu ? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt III.E.2 SIWZ Wykonawca oznakuje pojemniki w przypadku:  

a) dostawienia nowego pojemnika do Punktu Gromadzenia Odpadów; 
b) gdy naklejka na pojemniku jest zniszczona lub nieczytelna.  

Zgodnie z w/w punktem Wykonawca oznakuje pojemniki bez względu na przyczynę zniszczenia lub 
nieczytelności naklejki. 

Pytanie 11: 
W punkcie F  Przeterminowane leki - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania Wykonawcy 
odbioru przeterminowanych leków „na żądanie”, po otrzymaniu od właściciela apteki informacji  
o przepełnieniu pojemnika. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów w ciągu 48 godz. od 
chwili otrzymania zgłoszenia. Prosimy o wyjaśnienie co w przypadku stwierdzenia, że zgłoszono 
żądanie odbioru pomimo , że nie nastąpiło przepełnienie pojemnika? Czy w takiej sytuacji wykonawca 
za wykonanie usługi otrzyma dodatkowe wynagrodzenie ? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt III.F SIWZ Pojemnik na przeterminowane leki należy opróżnić najpóźniej, jeśli jest 
wypełniony w ¾ pojemności. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w przypadku 
stwierdzenia, że nie nastąpiło przepełnienie pojemnika. 

Pytanie 12: 
G. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Zmiany w Harmonogramie - Na podstawie informacji 
przekazanych przez Zamawiającego Wykonawca na bieżąco będzie wprowadzał zmiany  
w Harmonogramie w przypadkach (b). zmiany częstotliwości odbioru odpadów z Punktów Gromadzenia 
Odpadów. Prosimy o dokładne sprecyzowanie w jakich okolicznościach Zamawiający 
przewiduje/dopuszcza zmianę częstotliwości odbierania odpadów ? Jest to istotna  informacja dla 
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prawidłowego skalkulowania ceny. Ponadto prosimy o wyjaśnienie w jakim trybie i na jakiej podstawie 
może dojść do zmiany harmonogramu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę częstotliwości odbioru odpadów w przypadku zmiany obowiązujących 
przepisów dotyczących częstotliwości odbioru odpadów. Zmiana taka nastąpiłaby w trybie § 23 
załączonego do SIWZ wzoru umowy. 

Pytanie 13: 
L SZACUNKOWE DANE DOTYCZĄCE USŁUG - Rzeczywista ilość odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia może być mniejsza od w/w ilości i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 
w stosunku do Zamawiającego. Prosimy o określenie maksymalnego zakresu zmiany nie większego niż 
20%. Także w odniesieniu do ilości PGO. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie określić zakresu zmiany rzeczywistej ilości odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia oraz zakresu zmian dotyczących ilości PGO, gdyż dane takie nie są zależne 
od Zamawiającego. 

Pytanie 14: 
Czy Zamawiający dysponuje listą PGO, z których należy odbierać popiół i żużel, czy też Wykonawca 
musi skalkulować potencjalny odbiór tych odpadów od wszystkich nieruchomości 1 raz na 2 tygodnie ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje listą PGO, z których należy odbierać popiół i żużel. Powyższe zależne jest 
od sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych. Część właścicieli nieruchomości rezygnuje  
z ogrzewania paliwem stałym, część natomiast zmienia sposób ogrzewania na paliwo stałe. Biorąc pod 
uwagę w/w zmiany ilość punktów nie jest stała i zależna od Zamawiającego. 

Pytanie 15: 
Czy Wykonawca odbierając odpady zielone  z zabudowy wielorodzinnej ma uwzględnić w kalkulacji 
odpady pochodzące  z koszenia terenów zielonych i pielęgnacji zieleni ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje odbiór odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

Pytanie 16: 
Zamawiający w §C pkt 1 ust. a SIWZ zobowiązuje  Wykonawcę do dobierania wszystkich odpadów 
znajdujących sie w Punkcie Gromadzenia Odpadów (PGO) tzn. Odpadów zgromadzonych w pojemnikach 
i poza nimi. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 
− czy odpady znajdujące sie poza pojemnikiem, przy jednoczesnym występowaniu  wolnego miejsca 

w pojemniku, również zobowiązany jest sprzątnąć wykonawca, czy też czynność uprzątnięcia 
odpadów do pojemnika pozostaje obowiązkiem właściciela (zarządcy) nieruchomości ? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt III.C.1 ust. a SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do odbierania wszystkich odpadów 
znajdujących się w Punkcie Gromadzenia Odpadów. 

Pytanie 17: 
Zamawiający w §C pkt 2 SIWZ zobowiązuje  Wykonawcę zachowania ciągłości świadczeń i nie 
dopuszcza przerwania świadczenia ze względu na uszkodzenie pojemnika. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 
− jakie kroki ma podjąć Wykonawca, gdy uszkodzenie pojemnika, nie będącego jego własnością, 

uniemożliwia odbiór odpadów z zachowanie przepisów BHP ? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach zaistniałych w związku ze świadczeniem Usług, które  
w opinii Wykonawcy mogą wpłynąć na interesy Zamawiającego lub innych osób. W szczególności  
w związku z potencjalną lub rzeczywistą przerwą w świadczeniu Usług, sporami lub innymi sprawami 
mogącymi mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy. Sposób komunikacji pomiędzy Wykonawcą  
i Zamawiającym został określony w SIWZ. Nieodebranie odpadów i niezwłoczne poinformowanie 
Zamawiającego o braku możliwości odbioru odpadów z zachowaniem przepisów BHP, z uwagi na 
uszkodzenie pojemnika, nie będzie traktowane jako przerwanie świadczenia usługi. 
 
Pytanie 18: 
Zamawiający w §C pkt 4 SIWZ zobowiązuje  Wykonawcę do  realizowania usługi odbioru odpadów 
niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwaną nieruchomością, w tym również 
w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu, czy też dostępu do nieruchomości i położonych na 
niej pojemników i kontenerów oraz sposobu załadunku pojemników innego niż boczny lub tylny. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 
− czy Wykonawca ma obowiązek w wypadku braku dojazdu do posesji transportować odpady 

ręcznie ? 
− czy Wykonawca ma obowiązek dysponować innymi pojazdami niż wymienione w SIWZ do realizacji 

odbioru odpadów ? 
− czy Wykonawca ma odbierać pojemniki wymagające innego rodzaju załadunku niż standardowy 

załadunek tylny lub boczny ? 

Odpowiedź: 
1. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w której wystąpi całkowity brak dojazdu do posesji. 

Natomiast ograniczony lub utrudniony dojazd do nieruchomości nie może stanowić powodu 
braku realizacji usługi odbioru odpadów. 

2. Minimalne wymogi w zakresie rodzaju i ilości pojazdów dla sektora zostały określone  
w pkt III.M SIWZ – Wymagania dotyczące pojazdów oraz bazy magazynowo-transportowej. 

3. Zgodnie z pkt III.C.4 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę odbioru odpadów 
niezależnie od sposobu załadunku pojemników innego niż boczny lub tylny. 

Pytanie 19: 
Zamawiający w §C pkt 13 SIWZ dopuszcza  możliwość odbioru odpadów „zielonych” „na żądanie” po 
uzgodnieniu terminu z Zarządcą nieruchomości wielorodzinnej. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 
− czy Zamawiający dopuszcza stworzenie harmonogramu odbioru odpadów zielonych tylko dla posesji 

jednorodzinnych a w wypadku posesji wielorodzinnych odbiór tych odpadów po zgłoszeniu przez 
osobę zarządzającą nieruchomością ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza stworzenia harmonogramu odbioru odpadów zielonych tylko dla 
nieruchomości jednorodzinnych. Zamawiający nie dopuszcza również odbioru odpadów zielonych  
z zabudowy wielorodzinnej jedynie po zgłoszeniu przez osobę zarządzającą nieruchomością. 
Harmonogram odbioru odpadów winien obejmować odbiór odpadów zielonych zarówno z zabudowy 
jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów zielonych 
określonego w harmonogramie i odbiór „na żądanie” zarządcy nieruchomości wielorodzinnej  
w określonym dniu z zachowaniem częstotliwości odbioru określonych w opracowanym 
harmonogramie. 

Pytanie 20: 
Zamawiający w §G pkt 4 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do opracowania harmonogramu który, musi 
zapewniać ciągłość realizacji usługi w zakresie odpadów odbieranych przynajmniej raz w miesiącu 
pomiędzy czerwcem 2015 r., a lipcem 2015 r., oraz ciągłość realizacji usługi w zakresie odpadów 
odbieranych rzadziej niż raz w miesiącu. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie: 
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− czy Zamawiający dopuszcza, ze względu na postawione inne wymogi częstotliwości odbioru 
odpadów od dotychczas wymaganych, by nowe harmonogramy odbiegały od kontynuowania 
dotychczasowego cyklu  odbioru odpadów ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie do końca wie co Pytający rozumie pod pojęciem „cykl odbioru odpadów”. Zamawiający 
oczekuje, że nowe harmonogramy zostaną opracowane w taki sposób, aby nie doprowadzić do zbyt 
długiej przerwy w terminach odbiorów odpadów pomiędzy ostatnim odbiorem danej frakcji odpadów 
zgodnie ze starym harmonogramem, a pierwszym odbiorem zgodnie z nowym harmonogramem. Na 
przykład, jeżeli ostatni odbiór frakcji suchej w zabudowie jednorodzinnej następuje w dniu 5 czerwca to 
pierwszy odbiór zgodnie z nowym harmonogramem powinien nastąpić najpóźniej do 7 lipca. 
Zgodnie z pkt III.G.12 SIWZ w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się 
zmianę terminu odbioru odpadów. 

Pytanie 21: 
Zamawiający w §C SIWZ, w punkcie dotyczącym odbióru odpadów z zabudowy wielorodzinnej - 
odpady szklane (kod 15 01 07) stwierdza, że Odpady tej kategorii będą odbierane z oznaczonych 
pojemników do zbiórki szkła ustawionych w Punktach Gromadzenia Odpadów. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającegoo wyjaśnienie, czy ma na myśli odbiór 
opakowań szklanych z pojemników należących do gminy typu „dzwon” ustawionych na 
nieruchomościach w Sektorze czy w grę wchodzą jeszcze inne pojemniki o innych wielkościach. W 
zabudowie jednorodzinnej jest dokładnie sprecyzowane – „Wprowadza się worki z tworzywa 
sztucznego o minimalnej pojemności 120 litrów w kolorze zielonym”. 

Odpowiedź: 
Do selektywnej zbiórki odpadów szklanych na terenie Gminy Miasta Radomia zgodnie z §8 pkt 1  
lit c Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia dopuszczone 
zostały pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego oznaczone napisem „Szkło” o minimalnej 
pojemności 110 litrów. Odbiór tej frakcji odpadów z zabudowy wielorodzinnej należy realizować ze 
wszystkich pojemników ustawionych w PGO i spełniających w/w wymagania. 

Pytanie 22: 
Zamawiający w §E pkt 1 i 2 SIWZ informuje iż : 
1. Zamawiający zapewnia pojemniki typu „dzwon” do selektywnego zbierania szkła oraz pojemniki na 
przeterminowane leki. 
2. Pojemniki do gromadzenia pozostałych frakcji odpadów zapewniają właściciele nieruchomości. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zabudowie 
wielorodzinnej do selektywnej zbiórki szkła służą tylko pojemniki typu dzwon ? 

Odpowiedź: 
Do selektywnej zbiórki odpadów szklanych na terenie Gminy Miasta Radomia zgodnie z §8 pkt 1  
lit c Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia dopuszczone 
zostały pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego oznaczone napisem „Szkło” o minimalnej 
pojemności 110 litrów. Odbiór tej frakcji odpadów z zabudowy wielorodzinnej należy realizować ze 
wszystkich pojemników ustawionych w PGO i spełniających w/w wymagania. 

Pytanie 23: 
Zamawiający w §4 ust. 2 oraz §5 ust. 2  wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia 
dostępu do dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego, w każdym czasie. W innym wypadku 
naliczona zostanie kara umowna, a Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy widzi możliwość 
uprzedzenia Wykonawcy o kontroli i żądanej dokumentacji, z wyprzedzeniem np. 5 dniowym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi możliwości uprzedzenia Wykonawcy o kontroli i żądanej dokumentacji,  
z wyprzedzeniem np. 5 dniowym. Wszystkie wymogi dot. dokumentacji i jej kontroli zostały określone 
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w §4 i §5 wzoru umowy. Pod pojęciem „w każdym czasie” Zamawiający ma na myśli czas realizacji 
usługi określony w pkt III.F.1 SIWZ. 

Pytanie 24: 
Zamawiający w §12 ust. 3 pkt 2  wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania pisemnej 
zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą w szczególności wskazując zdolności Podwykonawcy do 
wykonania usług. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykazać 
takie zdolności. 

Odpowiedź: 
Możliwość udzielenia podwykonawstwa istnieje tylko wtedy, gdy w treści oferty uwzględniono, 
zgodnie z SIWZ, że usługa będzie realizowana z udziałem Podwykonawcy. 
Zdolności Podwykonawcy należy wykazać poprzez załączenie do wniosku wszelkich dokumentów 
wymaganych przepisami prawa i określonych w SIWZ potwierdzających możliwości Podwykonawcy  
w realizacji zadań określonych w umowie o podwykonawstwo. 

Pytanie 25: 
Zamawiający w §12 ust. 4 wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania pisemnej zgody na 
podpisanie umowy z Podwykonawcą. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie w jakich przypadkach może 
odmówic zgody. 

Odpowiedź: 
Możliwość udzielenia podwykonawstwa istnieje tylko wtedy, gdy w treści oferty uwzględniono, 
zgodnie z SIWZ, że usługa będzie realizowana z udziałem Podwykonawcy. 
Ponadto Zamawiający może odmówić wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą jeżeli 
w ocenie Zamawiającego Podwykonawca nie będzie posiadał zdolności do wykonania zadań 
określonych w umowie o podwykonawstwo. 

Pytanie 26: 
Zamawiający w §12 ust. 6 wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę na rządanie Zamawiającego  do 
potwierdzenia, że Podwykonawcy otrzymują terminowo i w pełnej wysokości wynagrodzenie za 
wykonane usługi. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie jaki dokument ma stanowić 
potwierdzenie prawidłowych rozliczeń. Czy wystarczającym dokementem będzie oświadczenie 
Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Potwierdzeniem prawidłowych rozliczeń finansowych pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będzie 
dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę dokument wystawiony przez bank Wykonawcy 
potwierdzający dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy przelewu w kwocie i terminie 
określonych w umowie o podwykonawstwo. 

Pytanie 27: 
Zamawiający w §14 ust. 1 wzoru umowy zastrzega prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji 
umowy. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie na czym będzie polegać 
kontrola i co będzie kontrolowane, oraz czy będzie możliwość uczestniczenia przedstawiciela 
Wykonawcy w czynnościach kontrolnych, tak aby kontrola była obiektywna. 

Odpowiedź: 
Kontrolą Zamawiającego mogą być objęte wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy.  
W zdecydowanej części czynności kontrolnych Zamawiający nie widzi konieczności udziału 
przedstawiciela Wykonawcy. Przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w czynnościach 
kontrolnych w przypadku gdy jego obecność będzie konieczna do przeprowadzenia kontroli, czyli np. 
kontroli dokumentów i wyposażenia. Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 2 Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
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Zamawiającemu w każdym czasie możliwość uzyskania wyjaśnień na okoliczność realizacji umowy od 
każdej osoby w ramach personelu Wykonawcy lub Podwykonawców. Pod pojęciem „w każdym czasie” 
Zamawiający ma na myśli czas realizacji usługi określony w pkt III.F.1 SIWZ. 

Pytanie 28: 
Zamawiający w §16 ust. 3 pkt 1) ii wzoru umowy zastrzega prawo do naliczania kar umownych 
między innymi w przypadku odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta, a oddane do RIPOK w usłudze realizowanej dla 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie 
weryfikował kto wytworzył odpady, czy w obecności przedstawicieli Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający będzie weryfikował skąd zostały odpady odebrane i dokąd je dostarczono. 

Pytanie 29: 
Zamawiający w §16 ust. 3 pkt 1) ii oraz iii wzoru umowy zastrzega prawo do naliczania kar 
umownych między innymi w przypadku odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta, a oddane do RIPOK w usłudze realizowanej 
dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie 
weryfikował kto wytworzył odpady, czy w obecności przedstawicieli Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający będzie weryfikował skąd zostały odpady odebrane i dokąd je dostarczono. 

Pytanie 30: 
Zamawiający w §16 ust. 3 pkt 1) v wzoru umowy zastrzega prawo do naliczania kar umownych 
między innymi w przypadku odebranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta, a oddane do RIPOK w usłudze realizowanej dla 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy widzi możliwość 
uprzedzenia Wykonawcy o kontroli i żądanej dokumentacji, z wyprzedzeniem np. 5 dniowym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje uprzedzenia Wykonawcy o kontroli i żądanej dokumentacji,  
z wyprzedzeniem np. 5 dniowym. Wszystkie wymogi dot. dokumentacji i jej kontroli zostały określone 
w §4 i §5 wzoru umowy. 
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