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Radom, dn. 21.04.2016r. 
BZP.271.1.265.2016.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 
23.03.2016., oraz opublikowanego w dniu 25.03.2016. w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej na stronie: http://ted.europa.eu, pod numerem: 2016/S 060-101882.  
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku  
z przysłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 
Pytanie nr 1: 
Zamawiający w rozdziale  C. SIWZ przedstawia wymogi co do sposobu realizacji usługi jako: 
Wymogi ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a. odbierania wszystkich odpadów znajdujących się w Punkcie Gromadzenia Odpadów (PGO), tzn. 
odpadów zgromadzonych w pojemnikach i poza nimi, 
Zamawiający w innej części Specyfikacji informuje, że odpady powinny być gromadzone w pojemnikach 
lub workach. 
Zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie określenia „poza nimi”: 
- jaka jest to odległość? 
- w czym mają znajdować się odpady poza pojemnikami? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przez określenie „poza nimi” rozumie odpady znajdujące się bezpośrednio na podłożu 
wokół pojemników i worków w obrębie PGO. 
 
Pytanie nr 2:  
Zamawiający w rozdziale  C. SIWZ - Sposób realizacji usługi pkt 2. informuje: „Wykonawca jest 
zobowiązany dążyć do zachowania ciągłości świadczenia usługi w okresie realizacji umowy. Nie 
dopuszcza się sytuacji, w której Wykonawca przerwie świadczenie usług z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność (np. z uwagi na uszkodzenie pojemnika, pojazdu, bądź chorobę personelu).” 
Pojemniki do gromadzenia odpadów zapewniają właściciele nieruchomości, więc  zachowanie 
odpowiedniego stanu technicznego tych pojemników, a co za tym idzie umożliwienie ciągłości 
odbiorów odpadów z tego tytułu również spoczywa na właścicielu posesji. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:  
- w jaki sposób Wykonawca ma realizować odbiory w wypadku uszkodzenia pojemnika, gdy charakter 
tego uszkodzenia powoduje, iż odbiór tego pojemnika jest niezgodny z obowiązującymi przepisami BHP 
i stwarza zagrożenie dla pracowników?  
-  czy takie sytuacje należy zgłaszać Zamawiającemu? 
- kto odpowiada za poinformowanie Właściciela posesji o konieczności wymiany uszkodzonego 
pojemnika? 
W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie z SIWZ zapisu informacji o odpowiedzialności 
Wykonawcy za realizację odbiorów w wypadku uszkodzenia pojemnika. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części C pkt 2 SIWZ miał na myśli sytuację, w której uszkodzenie pojemnika nastąpiło  
z winy Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca przerwał 
świadczenie usług. Jednocześnie za zniszczenie mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność w myśl 
zapisów Kodeksu Cywilnego. 
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia pojemnika przed świadczeniem usługi 
Zamawiający możliwość realizacji usługi pozostawia w ocenie Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca 
winien postąpić zgodnie z zapisami części C pkt 3 SIWZ. 
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Pytanie nr 3: 
Zamawiający w rozdziale  C. SIWZ - Sposób realizacji usługi pkt 4. informuje: 
Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę 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 ponosi odpowiedzialność za brak realizacji odbioru odpadów, w wypadku braku 
dostępu do PGO spowodowanej zainstalowaniem/zamknięciem  szlabanu, bramy, furtki 
i nieudostępnieniem przez właściciela posesji kluczy lub pilotów umożliwiających dostęp do PGO? 
- czy  obowiązek umożliwienia dostępu do PGO w celu prawidłowej realizacji usługi nie powinien ciążyć 
na właścicielu posesji? 
- czy Wykonawca odpowiada za brak realizacji odbiorów odpadów spowodowanych brakiem dojazdu do 
PGO z przyczyn niezależnych od wykonawcy np. remontu drogi? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji odbioru odpadów, w wypadku braku 
dostępu do PGO spowodowanej zainstalowaniem/zamknięciem szlabanu, bramy, furtki  
i nieudostępnieniem przez właściciela posesji kluczy lub pilotów umożliwiających dostęp do PGO. 
Tak. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia 
obowiązek umożliwienia dostępu do PGO w celu prawidłowej realizacji usługi ciąży na właścicielu 
posesji. 
Nie. Wykonawca nie odpowiada za brak realizacji odbiorów odpadów spowodowanych brakiem dojazdu 
do PGO z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jak np. zastawienie PGO pojazdem. Jednocześnie 
Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w której z powodu remontu drogi wystąpi całkowity brak dojazdu 
do PGO. W przypadku stwierdzenia remontu drogi Wykonawca winien skontaktować się z kierownikiem 
robót w celu ustalenia dojazdów do PGO.  
 
Pytanie nr 4: 
Zamawiający w  rozdziale G punkt 10 SIWZ informuje:  
W przypadku wystąpienia dnia świątecznego w okresie od poniedziałku do soboty, odbiór odpadów  
z tego dnia powinien być wykonany: 
a) w zabudowie wielorodzinnej w poprzedzającym dzień świąteczny dniu roboczym; 
b) w zabudowie jednorodzinnej do dwóch dni roboczych przed lub po dniu świątecznym. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:  
- czy  w przypadku gdy święto wypadnie np. w Poniedziałek. (Terminy odbioru odpadów zaplanowane 
są w Poniedziałki i Czwartki) zgodnie z wyżej przedstawionym zapisem wywóz powinien odbyć się  
w Sobotę? 
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu uważamy że taka organizacja spowoduje  zbyt długi okres 
oczekiwania przez mieszkańców od Soboty aż do Czwartku, kiedy to zostaną ponownie opróżnione 
pojemniki. Ustalenie takiego harmonogramu spowoduje, iż  nie zostanie zachowany odpowiedni 
porządek na PGO.  
Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą 
organizację odbioru odpadów komunalnych z terenu danego sektora, koordynację i dostosowanie 
częstotliwości odbioru PGO w celu zapewnienia porządku, czy ułożenie prawidłowego harmonogramu, 
który  zapewni zachowanie czystości na posesjach, nie powinno spoczywać po stronie Wykonawcy? 
W związku z tym wnosimy o zmianę zapisu SIWZ umożliwiającego Wykonawcy w wypadku wystąpienia 
dnia świątecznego w okresie od poniedziałku do soboty, zaplanowania odbiorów odpadów  
z zachowaniem niezbędnych interwałów czasowych, poprzez przesunięcie wszystkich harmonogramów 
w  okresie tego tygodnia  o jeden dzień. Rozwiązanie takie umożliwi prawidłowe/równomierne 
rozłożenie w czasie odstępów pomiędzy poszczególnymi odbiorami na wszystkich nieruchomościach 
niezależnie od ustalonej dla nich częstotliwości odbioru, a co za tym idzie zapobiegnie powstawaniu 
„przesypów” na PGO w okresach świątecznych. 
Przesunięcie to może zostać wyróżnione innym kolorem co umożliwi właścicielowi posesji oraz 
mieszkańcom właściwe odczytanie „przesunięć” w harmonogramach. 
 
Odpowiedź: 
W przypadku gdy święto wypadnie np. w poniedziałek (terminy odbioru odpadów zaplanowane są  
w poniedziałki i czwartki) zgodnie z zapisem części G punkt 10 SIWZ wywóz powinien odbyć się  
w sobotę. 
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Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany 
jest udzielić wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe „zapytanie” 
Wykonawcy nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a prośbą 
o zmianę jej zapisów, na co Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 5: 
Zamawiający w rozdziale  L. SIWZ podaje szacunkowe dane dotyczące usług: 
w sektorze nr 2 przedstawia ilości odebranych odpadów w 2015 r.: 
Popiół i żużel /100101/ 
- Styczeń:       4,740 
- Luty:             6,880 
- Marzec:        4,740 
- Kwiecień:     6,880 
- Listopad:    82,980 
- Grudzień: 100,520 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:  
- Czy ze względu na wykazaną w zestawieniu dużą różnicę w ilości odebranych odpadów między 
Kwietniem a Listopadem czy Grudniem wyżej przedstawione dane są prawidłowe? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podaje prawidłowe dane: 
Popiół i żużel /100101/ 
- Styczeń: 84,140 
- Luty: 83,780 
- Marzec: 75,340 
- Kwiecień: 60,760 
- Listopad: 82,980 
- Grudzień: 100,520 
Mając na uwadze powyższą odpowiedź, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 6: 
Zamawiający w § 16 punkt 3 ppkt. V wzoru umowy informuje, iż przewiduje nałożenie kary  
w wypadku : 
użycia funkcji kompaktującej w pojeździe ciężarowym – śmieciarce podczas świadczenia usługi obioru  
i transportu odpadów wielkogabarytowych – 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) 
za każdy przypadek; 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:  
- co zamawiający rozumie poprzez zwrot „użycie funkcji kompaktującej”? 
- czy zamawiający dopuszcza podczas realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych wyłączenie 
funkcji kompaktującej w śmieciarce i realizację odbioru odpadów wielkogabarytowych wyłącznie 
poprzez włączenie funkcji pobierania odpadów z odwłoka smieciarki?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przez zwrot „Użycie funkcji kompaktującej” rozumie zgniot odpadów w śmieciarce w celu 
zmniejszenia ich objętości. 
Zamawiający dopuszcza podczas realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych wyłączenie funkcji 
kompaktującej w śmieciarce i realizację odbioru odpadów wielkogabarytowych wyłącznie poprzez 
włączenie funkcji  pobierania odpadów z odwłoka śmieciarki. 
 
Pytanie nr 7: 
Zamawiający w  rozdziale G punkt 3 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do: 
Opracowania harmonogramu odbioru odpadów na rok 2016 z zachowaniem ciągłości realizacji usługi. 
Zamawiający dopuszcza odstępstwo od ciągłości pomiędzy ostatnim dniem realizacji usługi w starym 
kontrakcie, a pierwszym w nowym kontrakcie do dwóch dni roboczych. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego zapisu gdyż ogranicza on zaplanowanie optymalnej 
zbiórki odpadów bazującej na dostępnych pojazdach i możliwościach logistycznych wykonawcy, a tym 
samym wpływa na wartość oferty i ogranicza konkurencję podmiotów składających ofertę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udzielić 
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe „zapytanie” Wykonawcy nie 
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jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a prośbą o zmianę jej 
zapisów, na co Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8: 
Zamawiający w SIWZ informuje: Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: Odpady szklane 
(kod 15 01 07) - Odpady tej kategorii będą odbierane z oznaczonych pojemników do zbiórki szkła 
ustawionych w Punktach Gromadzenia Odpadów. Częstotliwość odbioru została określona w pkt. III. F. 
SIWZ. 
Ze względu na różnorodność występujących pojemników ( „dzwony”, pojemniki o pojemności  od 120 l –
1100 l) w których mieszkańcy gromadzą opakowania szklane zwracamy się z zapytaniem, Czy można 
przedstawić dwie różne daty zbiórki szkła z zabudowy wielorodzinnej: 
Zabudowa wielorodzinna – dzwony 
Zabudowa wielorodzinna – pojemniki 
Podyktowane jest to tym, że odbiór tych odpadów z wymienionych pojemników różni się sposobem 
opróżnienia wymienionych pojemników. Odbywa się to różnymi pojazdami. Dzwony opróżniane są 
pojazdem z urządzeniami HDS, natomiast pojemniki opróżniane są śmieciarką. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie w harmonogramach dwóch różnych dat zbiórki szkła  
z zabudowy wielorodzinnej: jednej dla pojemników na szkło typu „dzwon” i drugiej dla pozostałych 
pojemników z zachowaniem częstotliwości określonych w części F.SIWZ. 
 
Pytanie nr 9:  
Czy Zamawiający dopuszcza realizacje dodatkowych odbiorów zmieszanych odpadów komunalnych  
i „odpadów mokrych” kod 20 03 01 w zabudowie wielorodzinnej (pozostałe budynki mieszkalne)  
z powodu przepełnienia pojemników w PGO (pkt. III.F., ppkt. 2)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza realizacji dodatkowych odbiorów zmieszanych odpadów komunalnych  
i „odpadów mokrych” kod 20 03 01 w zabudowie wielorodzinnej (pozostałe budynki mieszkalne)  
z powodu przepełnienia pojemników w PGO. 
 
Pytanie nr 10: 
W jaki sposób należy raportować odpady wystawione niezgodnie z harmonogramem (rodzaj odpadu) ? 
 
Odpowiedź: 
Sposób raportowania został określony w części I pkt 2 SIWZ. Przyczyny niewykonania usługi są 
zamieszczone w słowniku portalu ekstranetowego. 
 
Pytanie nr 11: 
Czy Wykonawca  ma obowiązek odebrać odpad, który leży luzem w PGO(brak systemu workowego, brak 
pojemnika)? 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli w PGO znajduje się pojemnik lub worek z daną frakcją odpadów i oprócz tego znajdują się odpady 
tej samej frakcji luzem Wykonawca ma obowiązek odebrać wszystkie odpady danej frakcji znajdujące 
się w PGO. W przypadku gdy w PGO nie ma pojemnika ani worka tylko odpady luzem Wykonawca nie 
ma obowiązku odebrać odpadów. Ma natomiast obowiązek poinformować Zamawiającego zgodnie  
z częścią C pkt 3 SIWZ. 
 
Pytanie nr 12: 
Jaki rodzaj pojemników Zamawiający przewiduje do gromadzenia odpadów zielonych  
w PGO w zabudowie wielorodzinnej? 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Miasta Radomia oraz 
sposób gromadzenia odpadów zostały określone w § 5 i § 8 Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 
507/2013 r. z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasta Radomia zmienionej uchwałą nr 755/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 
2014. 
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Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający dopuszcza, możliwość zmiany terminu odbioru odpadów zielonych  
w zabudowie wielorodzinnej po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail (ilość odbiorów będzie zgodna  
z harmonogramem)? 
 
Odpowiedź: 
Zasady zmiany harmonogramu odbioru odpadów zostały określone w części G pkt 14 SIWZ. 
 
Pytanie nr 14: 
Prosimy o jednoznaczne wprowadzenie zapisu odnośnie odpowiedzialności za sprzątniecie PGO  
z odpadów budowlanych i rozbiórkowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że sprzątanie i usuwanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie jest 
przedmiotem niniejszego postępowania. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów wielkogabarytowych po za harmonogramem w przypadku 
dodatkowego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów wielkogabarytowych poza harmonogramem  
w przypadku dodatkowego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości. 
 
Pytanie nr 16: 
Co w przypadku gdy mieszkaniec wystawi w PGO odpady nie objęte gminnym system gospodarowania 
odpadami komunalnymi? 
 
Odpowiedź: 
Sposób postępowania w przypadku, gdy mieszkaniec wystawi w PGO odpady nie objęte gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi został określony w części H. SIWZ – Kontrola 
odpadów. 
 
Pytanie nr 17: 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ZSYP”? 
Czy jest to PGO czy działająca instalacja zrzutu odpadów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający jako zsyp rozumie PGO, które obsługuje przynajmniej jeden budynek mieszkalny w którym 
znajduje się instalacja służąca do zrzutu odpadów. 
 
Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający w przypadku braku wystawienia odpadów przez mieszkańca, honoruje przejazd 
pojazdu zgodnie z zapisami GPS bez konieczności zatrzymania pojazdu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w przypadku braku wystawienia odpadów przez mieszkańca, honoruje przejazd pojazdu 
zgodnie z zapisami GPS bez konieczności zatrzymania pojazdu. 
 
Pytanie nr 19: 
Do której godziny mieszkaniec ma obowiązek wystawić odpady i z jakiej regulacji prawnej to wynika? 
Czy mieszkańcy są poinformowani o tym wymogu i w jaki sposób? 
 
Odpowiedź: 
Obowiązki ciążące na mieszkańcach dotyczące wystawiania odpadów komunalnych zostały określone 
w § 11 ust. 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia 
uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 507/2013 r. z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia zmienionej uchwałą nr 
755/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. oraz w § 3 pkt 9-11 Uchwała Rady 
Miejskiej w Radomiu nr 73/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na 
terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
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nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy są informowani  
o terminach odbioru odpadów oraz godzinie do której należy wystawić odpady w doręczanych 
harmonogramach odbioru odpadów. 

 

W związku z niezamierzoną omyłką powstałą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
w zakresie podania w tabeli dotyczącej przewidywanej ilości odpadów w Sektorze II w okresie 
obowiązywania umowy nieprawidłowych ilości odebranego w miesiącach: styczeń, luty, marzec, 
kwiecień popiołu i żużla i w konsekwencji nieprawidłowej przewidywanej ilości popiołu i żużla  
w Sektorze II w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 
2164), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania  
w następujący sposób: 
I. W pkt III SIWZ pkt L (SZACUNKOWE DANE DOTYCZĄCE USŁUG) ppkt 2 tabela dot. SEKTORA II 

w brzmieniu:  
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SEKTOR II 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Suma 

Miesięczna 
średnia 

ilość 
odpadów 

*Przewidywana 
ilość odpadów  

w okresie 
obowiązywania 

umowy 
Ilość odpadów (Mg/I 2015 – XII 2015) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
niesegregowane 

zmieszane odpady 
komunalne 
/200301/ 

498,320 454,220 569,220 586,260 565,000 574,080 568,140 504,260 522,880 530,760 475,400 542,860 6391,400 532,617 17576,361 

Frakcja sucha 
odpadów 

komunalnych 
/200199/ 

60,820 52,360 62,840 68,840 65,140 67,600 141,000 122,280 135,640 111,800 103,540 140,200 1132,060 94,338 3735,785 

Odpady 
wielkogabarytowe 

/200307/ 
0,000 9,040 4,500 0,000 38,820 6,120 23,860 7,040 5,740 32,520 5,200 3,740 136,580 11,382 413,167 

Odpady zielone 
zbierane w 

sposób 
selektywny 
/200201/ 

   60,600 118,120 125,720 100,680 69,460 82,780 117,760 129,000  804,120 100,515 2532,978 

Szkło /150107/ 14,540 37,420 10,020 10,800 46,480 11,720 10,540 47,040 12,040 34,960 10,820 30,640 277,020 23,085 914,166 

Popiół i żużel 
/100101/ 

4,740 6,880 4,740 6,880       82,980 100,520 206,740 34,457 744,271 

Przeterminowane 
leki /200132/ 

0,050 0,042 0,030 0,086 0,013 0,022 0,020 0,028 0,043 0,028 0,030 0,032 0,424 0,035 1,155 

 
 
*Przewidywana ilość odpadów w okresie obowiązywania umowy (kol. 16) została obliczona jako iloczyn miesięcznej średniej ilości odpadów (kol. 15)  
i ilości miesięcy w których będzie realizowany odbiór danej frakcji odpadów podczas trwania Umowy.  
Przewidywana ilość odpadów wielkogabarytowych /20 03 07/ została powiększona o 10%. 
Przewidywane ilości frakcji suchej odpadów komunalnych /20 01 99/, odpadów zielonych zbieranych w sposób selektywny /20 02 01/,  
szkła /15 01 07/ oraz popiołu i żużla /10 01 01/ zostały powiększone o 20%. 
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zostaje zastąpiona następującą tabelą: 

SEKTOR II 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Suma 

Miesięczna 
średnia 

ilość 
odpadów 

*Przewidywana 
ilość odpadów w 

okresie 
obowiązywania 

umowy 
Ilość odpadów (Mg/I 2015 – XII 2015) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
niesegregowane 

zmieszane odpady 
komunalne 
/200301/ 

498,320 454,220 569,220 586,260 565,000 574,080 568,140 504,260 522,880 530,760 475,400 542,860 6391,400 532,617 17576,361 

Frakcja sucha 
odpadów 

komunalnych 
/200199/ 

60,820 52,360 62,840 68,840 65,140 67,600 141,000 122,280 135,640 111,800 103,540 140,200 1132,060 94,338 3735,785 

Odpady 
wielkogabarytowe 

/200307/ 
0,000 9,040 4,500 0,000 38,820 6,120 23,860 7,040 5,740 32,520 5,200 3,740 136,580 11,382 413,167 

Odpady zielone 
zbierane w 

sposób 
selektywny 
/200201/ 

   60,600 118,120 125,720 100,680 69,460 82,780 117,760 129,000  804,120 100,515 2532,978 

Szkło /150107/ 14,540 37,420 10,020 10,800 46,480 11,720 10,540 47,040 12,040 34,960 10,820 30,640 277,020 23,085 914,166 

Popiół i żużel 
/100101/ 

84,140 83,780 75,340 60,760       82,980 100,520 487,520 81,253 1755,065 

Przeterminowane 
leki /200132/ 

0,050 0,042 0,030 0,086 0,013 0,022 0,020 0,028 0,043 0,028 0,030 0,032 0,424 0,035 1,155 

 
 
*Przewidywana ilość odpadów w okresie obowiązywania umowy (kol. 16) została obliczona jako iloczyn miesięcznej średniej ilości odpadów (kol. 15)  
i ilości miesięcy w których będzie realizowany odbiór danej frakcji odpadów podczas trwania Umowy.  
Przewidywana ilość odpadów wielkogabarytowych /20 03 07/ została powiększona o 10%. 
Przewidywane ilości frakcji suchej odpadów komunalnych /20 01 99/, odpadów zielonych zbieranych w sposób selektywny /20 02 01/,  

szkła /15 01 07/ oraz popiołu i żużla /10 01 01/ zostały powiększone o 20%. 
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II. W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza 
oferty dla drugiej części zamówienia (Sektor II). Dotychczasowy Formularz oferty dla 
drugiej części zamówienia (Sektor II) otrzymuje nowe brzmienie:  

Formularz oferty 

............................................................    

............................................................ 

……………………………………………. 
 (nazwa i adres wykonawcy)      
 
REGON .............................................. 
NIP......................................................  
tel./fax ………………………..………… 
e-mail ………………………………….… 

Urząd Miejski w Radomiu 
Biuro Zamówie ń Publicznych 
ul. Jana Kili ńskiego 30 
26-610 Radom 

 
FORMULARZ OFERTY 

dla drugiej cz ęści zamówienia (Sektor II)  
 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209.000 euro: 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz na warunkach określonych we wzorze umowy za 
wynagrodzeniem w wysokości: 
 

Lp. Rodzaj odpadów Jednostka miary  
Ilość 

jednostek 
miary 

Cena 
jednostkowa  

(w zł) 

Warto ść  
(w zł ) 

1 2 3 4 5 6 [4x5] 

1 
Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne 

Mg/33 miesięcy 17 576,361   

2 Frakcja sucha odpadów 
komunalnych 

Mg/33 miesięcy 3 735,785   

3 
Odpady wielkogabarytowe  
w tym zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 

Mg/33 miesięcy 413,167   

4 Odpady zielone zbierane  
w sposób selektywny 

Mg/33 miesięcy 2 532,978   

5 Odpady szklane Mg/33 miesięcy 914,166   

6 Popiół i żużel Mg/33 miesięcy 1 755,065   

7 Przeterminowane leki Mg/33 miesięcy 1,155   

RAZEM WARTOŚĆ*)    

RAZEM WARTOŚĆ*) słownie złotych:  
………………………………………………………...…………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 
wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XV.19 
SIWZ.  
UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XV.19 SIWZ, Wyko nawca zobowi ązany jest poda ć 
warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży po 
stronie Zamawiaj ącego i jednocze śnie zobowi ązany jest zło żyć  w tym zakresie stosown ą 
informacj ę. 
2. Oświadczamy, że będziemy przekazywali Zamawiającemu ……… raporty dotyczące 

świadczonych usług za każdy miesiąc (miesięcznie). 
UWAGA !!! nale ży używać wył ącznie nast ępujących okre śleń: jeden (1), dwa (2), cztery (4).  
Zamawiaj ący wymaga przekazywania minimum jednego raportu mie sięcznie.  

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2019r.,  
z zastrze żeniem, że: świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych przew idywane 
jest w terminie: od 1 pa ździernika 2016r. do 30 czerwca 2019r. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium w kwocie: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostało uiszczone w dniu 
…………………………..……..… w formie ………………………………….…………………....………. 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone  
w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: …………………………………………………... 

6. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium. 

7. Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz  
z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,  
z przyczyn leżących po naszej stronie, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej, 
lub nie wyrazimy zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co będzie 
powodowało brak możliwości wybrania złożonej przez nas oferty jako najkorzystniejszej. 

8. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej. 

10. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert 
mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164) zastrzec, iż zamawiający nie będzie mógł 
udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, nie później 
jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

11. Zamierzam (-y) wykonać następującą część zamówienia przy udziale podwykonawców tj. 
(UWAGA-należy podać rodzaj powierzanej czynności) ……………………………………………… 
……………………………………..………….…………………………………………………..……………
.……….……………………………………..………….…………………………………..………………**)  

12. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję (-my) 
się na zasoby następującego (-ych) podwykonawcy(-ów).: …………………….……..……………….. 

……………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………… (należy wskazać nazwy firm) **) 
**)  wypełnić jeżeli dotyczy 

Data    .................................................... 
……………………………………………………….. 

(Podpis i pieczęć  wykonawcy/osoby uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy) 
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Złożona przez Wykonawcę oferta dla drugiej części zamówienia (Sektor II) musi być 

zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji. 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164) Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 16.05.2016r., godz. 10:00.  
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2016r., godz. 10:30. 

 
W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 

I. W pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  

w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 – I piętro (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 04.05.2016r. do godz.10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – 5 Sektorów, 

(BZP.271.1.265.2016.AĆ)” oraz „Nie otwierać przed 04.05.2016r. godz.10:30” 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona nazwą  
i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po 
wyznaczonym terminie. 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 – I piętro (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 16.05.2016r. do godz.10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – 5 Sektorów, 

(BZP.271.1.265.2016.AĆ)” oraz „Nie otwierać przed 16.05.2016r. godz.10:30” 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona nazwą  
i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po 
wyznaczonym terminie. 

II. w pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 04.05.2016r.  
o godz.10:30. 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 16.05.2016r.  
o godz.10:30. 

 
UWAGA!!! Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert dotyczy wszystkich części 
zamówienia. 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Artur Ślarzyński 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


