
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.36.2022.DP  

do Wykonawców 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Centrali NIK i Delegatur NIK w latach 2023 - 2024”. 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień 

dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.: 

 

Pytanie 1:  
1. Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz ofertowy – pkt III , tabela cenowa.  
Zamawiający w wierszu nr 11 Tabeli cenowej z pkt III Formularza Oferty, wnosi o wycenę przez wykonawców odbioru 
kontenera na gabaryty 7m3, przy czym cena na jednorazowy koszt odbioru kontenera na gabaryty nie jest uwzględniona 
w § 4 ust. 2 wzoru umowy?  
Prosimy o wyjaśniania, czy wykonawcy powinni wycenić odbiór kontenera za odpady i wliczyć ten koszt do całkowitej 
wartości zamówienia zgodnie z formularzem oferty ?  
Prosimy o wyjaśnienia i ewentualne korekty dokumentów zamówienia w ww. zakresie. 
  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje korekty postanowień § 4 ust. 2 i ust. 3 Załącznika Nr 2.1. do SWZ.  
 

W § 4 ust. 2 dodaje się pkt 11 w następującym brzmieniu: 

„11)  ……. zł netto, tj. …….. zł brutto za kontener na gabaryty 7m3”. 

§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Jednostkowe kwoty określone w ust. 2 pkt 1) – 11) zawierają koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 

niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych oraz 

koszty dzierżawy pojemników”. 

Pytanie 2:  
2. Załącznik nr 2.1 do SWZ – Wzór umowy- § 4 ust. 4 i 5  
Prosimy o wyjaśnienia o jakich pojemnikach na odpady segregowane jest mowa w § 4 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu:  
„Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dostarczy Zamawiającemu następujące pojemniki na 
odpady segregowane: „  

Czy to postanowienie jest zbieżne z postanowieniem § 4 ust. 5 wzoru umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje korekty postanowień § 4 ust. 4 i ust. 5 Załącznika Nr 2.1. do SWZ, które otrzymują następujące 
brzmienie:  
 

„4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dostarczy Zamawiającemu pojemniki, o których 

mowa w ust. 5.” 
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„5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem Umowy następujące pojemniki na odpady 

segregowane: 

1) Szkło 120 L –1 szt. na ul. Filtrowa 57 i 1 szt. na ul. Krzywickiego 9, 

2) Papier 660 L – 1 szt. na ul. Krzywickiego 9, 

3) Papier 1100 L – 1 szt. na ul. Filtrowa 57, 

4) Metale, tworzywa sztuczne 120 L – 1 szt. na ul. Jurija Gagarina 3, 

5) Metale, tworzywa sztuczne 770 L – 1 szt. na ul. Krzywickiego 9, 

6) Metale, tworzywa sztuczne 1100 L – 1 szt. na ul. Filtrowa 57, 

7) Odpady zmieszane – 240 L – 1 szt. na ul. Jurija Gagarina 3, 

8) Odpady zmieszane – 660 L – 2 szt. na ul. Krzywickiego 9, 

9) Odpady zmieszane – 1100 L – 2 szt. na ul. Filtrowa 57, 

10) Kontener na gabaryty 7m3 – ul. Filtrowa 57 (na wezwanie Zamawiającego).” 

Pytanie 3:  
3. Załącznik nr 2.1 do SWZ oraz Załącznik nr 2.2. do SWZ – Wzór umowy- § 6 ust. 4  
Zamawiający w § 6 ust. 4 napisał, że: „Za inne niż wskazane w ust. 1-3 nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy lub 
jego niewykonanie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy ujawniony przypadek”.  
Wskazujemy, że tak określona kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowana i nieskutecznie zastrzeżoną z 
uwagi na fakt, że nie wiadomo do jakich konkretnych postanowień umownych odwołuje się Zamawiający. Na tym etapie 
postępowania , aby wykonawcy byli w stanie ocenić/oszacować swoje ryzyko związane z realizacją umowy powinni mieć 
wiedzę nt. tego za jakie okoliczności, w jakiej wysokości i kiedy zostaną, ewentualnie obciążeni obowiązkiem zapłaty kary 
umownej.  
Ponadto wskazujemy, że zgodnie z art. 99 i nast. ustawy Pzp przedmiot umowy opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niewątpliwie taką okolicznością, która ma wpływ na sporządzenie oferty są 
okoliczności związane z karami umownymi.  

Prosimy o korektę powyższego zapisy poprzez wskazanie konkretnych, wynikających z umowy bądź OPZ przypadków 
nienależytego lub niewykonania przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

II.  Niniejsze zmiany do SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

                /-/ Dariusz Pelc 
 


