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WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na "Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Suchednióworaz
zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (nr
ogłoszenia: 309438-2015)

Wniosek na wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. W opisie przedmiotu zamówienia (str. 8 SIWZ) Zamawiający zastrzega, że obowiązkiem
Wykonawcy będzie zorganizowanie PSZOKw obrębie miasta, w miejscu łatwo dostępnym
dla wszystkich mieszkańców gminy, na terenie spełniającym wymagania do organizacji tego
typu instalacji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
r. poz. 1399 z późno zm.)

Prosimy o wskazanie co najmniej jednej lokalizacji na terenie miasta spełniającej ww.
wymagania w zakresie organizacji PSZOK.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIENR 1

Zamawiający podtrzymuje warunek o zorganizowaniu i prowadzeniu PSZOK przez
Wykonawcę na terenie spełniającym wymagania do organizacji tego typu instalacji,
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
z późno zm.). Zamawiający nie dysponuje własnym terenem na ten cel.

2. W opisie przedmiotu zamowlenia (str. 8 SIWZ) Zamawiający wymaga, aby w ramach
realizacji zadania Wykonawca przygotowany był na przyjęcie zorganizowanych grup osób
(dzieci, młodzieży, dorosłych) i prezentacje funkcjonowania PSZOK oraz udostępnianie
materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami przygotowanych
i dostarczonych przez Zamawiającego, a niewymagających potwierdzenia odbioru.

Wnosimy o wskazanie liczby dni w roku, w których Wykonawca ma przyjmować
zorganizowane grypy na terenie PSZOK oraz sprecyzowanie zakresu obowiązków
Wykonawcy związanych z przyjmowaniem ww. grup.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIENR 2

Zamawiający określa liczbę dni na przyjmowanie zorganizowanych grup na terenie PSZOK
na 5 w okresie obowiązywania umowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie bezpieczne
przyjęcie grup i przedstawienie zasad i celów funkcjonowania PSZOK.

3. W opisie przedmiotu zamówienia (str. 9 SIWZ) Zamawiający ustalił, że Wykonawca ma
obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością
właścicieli nieruchomości, które są w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.



Wnosimy o doprecyzowanie, poprzez określenie, że Wykonawca ma obowiązek odbierania
odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości,
które są w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, za wyjątkiem pojemników
niestandardowych, niewspółpracujących z urządzeniami załadowczymi, w które są
wyposażone pojazdy Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający informuje, że pojazdy Wykonawcy powinny być wyposażone w urządzenia
załadowcze przystosowane do obsługi pojemników metalowych 110 I i z tworzyw
sztucznych o pojemności 120 I, 240 I i 330 I.

4. W opisie przedmiotu zamówienia (str. 9 SIWZ) Zamawiający zastrzegł, że obowiązkiem
Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Suchedniów. Usługa obejmuje
zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą
i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków
transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o takiej lokalizacji _
wynikających ze złych parametrów technicznych dróg.

Wobec braku możliwości ustalenia w trakcie wizji lokalnej wszystkich punktów trudno
dostępnych (wynikających ze złych parametrów technicznych dróg), wnosimy
o sprecyzowanie, poprzez wskazanie listy nieruchomości zamieszkałych, położonych na
terenie gminy Suchedniów, do których dojazd jest utrudniony (szczególnie zimą i w okresie
wzmożonych opadów deszczu i śniegu).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający informuje, że do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się
z terenem, na którym będzie wykonywana usługa. Zamawiający wymaga od oferenta wizji
w terenie m.in. w celu określenia czy pojazdy, którymi będzie dysponował Wykonawca
podołają warunkom realizacji zamówienia.

5. Zgodnie z postanowieniem 9 17 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 5 SIWZ), w przypadku
gdyby Wykanawca realizowaf zamówienie objęte niniejszą umową bez należytej starannaści,
niezgadnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub sprzecznie
z umową, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytufu
paniesionej szkody.

Wnosimy o zmodyfikowanie 9 17 ust. 4 projektu umowy, poprzez wykreślenie zapisu
zezwalającego na potrącenie kar umownych lub innych należności odszkodowawczych
z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich
zapłaty.

Wykonawca wskazuje, że przepisy o potrąceniu maja charakter bezwzględnie wiążący (fus
cogens). Wobec nadania potrąceniu ustawowemu charakteru jednostronnej czynności
prawnej, przez którą zainteresowany może ukształtować nie tylko swoją sytuacje prawną,
lecz także sytuację innego podmiotu, wykorzystywanie tej instytucji powinno mieć miejsce
tylko wówczas, gdy spełnione są ściśle wszystkie przesłanki potrącenia określone w ustawie.
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Wymaga tego egzekucyjna funkcja potrącenia oraz konieczność ochrony uzasadnionych
interesów drugiego wierzyciela, do którego kierowane jest oświadczenie o potrąceniu, lub
osób trzecich (pOL L. Stępniak, Potrącenie w systemie polskiego prawo cywilnego,
Ossolineum, Wrocław - Warszawa 1975,21 i n.: tenże, Glosa do wyroku Sądu najwyższego
z dnia 15 grudnia 1994 L, I CRN 149/94, OSP 1996, z. 4, poz. 84; M. Pyziak-Szaficka (w:)
System prawa prywatnego, prywatnego. 6, s. 1099; G. Wolak, O formie złożenia
oświadczenia woli o potraceniu oraz zarzutu potrącenia, Monitor Prawniczy 2010, nr 23,
s. 1290 i n.). Także w najnowszym orzecznictwie Sadu Najwyższego przyjmuje się, ze przepisy
kodeksu cywilnego dotyczące potracenia maja charakter bezwzględnie obowiązujący (wyrok
SNz dnia 22 marca 2012 r., sygn. akt V CSK95/11, LEXnr 1254743).

ODPOWIEDŹNA PYTANIENR5

Zamawiający podtrzymuje warunki ~ 17 ust. 4 projektu umowy dotyczące zasad
potrącenia.

6. Zgodnie z postanowieniem ~ 18 ust. 2 lit. a) projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ),
"Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne jeżeli zamawiający stwierdzi fakt
wykonywania usługi w sposób nie gwarantujący utrzymania właściwego stanu higieniczno-
sanitarnego i porządkowego miejsc zbierania odpadów (np. nieterminowe dostarczenie
pojemników, czy nieterminowy wywóz, powodujący przepełnienie pojemników
i kontenerów), to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 200 zł
(dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek".

Powyższy zapis jest nie precyzyjny, w zakresie w jakim przewiduje otwarty katalog sytuacji,
które mogą zostać dowolnie zinterpretowane przez Zamawiającego jako fakt wykonywania
usługi w sposób nie gwarantujący utrzymania właściwego stanu higieniczno-sanitarnego
i porządkowego miejsc zbierania odpadów.

Wobec powyższego, wnosimy o zmodyfikowanie ~ 18 ust. 2 lit. al projektu umowy,
poprzez nadaniu mu następującej treści:" Wykonawca zapłaci zamawiającemu kory umowne
w przypadku nieterminowego dostarczenia pojemników, czy nieterminowego wywozu
odpadów, jeżeli powoduje to przepełnienie pojemników i kontenerów, w kwocie 200 zł
(dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek".

ODPOWIEDŹNA PYTANIENR6

Zamawiający nie dokonuje zmiany w ~ 18 ust. 2 lit. aj projektu umowy.
Katalog sytuacji musi pozostać otwarty, albowiem nie ma możliwości przewidzieć
wszystkich sytuacji naruszenia zasad wykonywania usługi.

7. Zgodnie z postanowieniem ~ 18 ust. 2 lit. b) projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ),
"Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie usunięcia w ciągu 24
godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu korę umowną w kwocie 400 zł (czterysto złotych) za każdy dzień
opóźnienialJ

•

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca
odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawinionych zaniedbań (tj. zwłoki),
wnosimy o zmodyfikowanie ~ 18 ust. 2 lit. bl projektu umowy, poprzez nadaniu mu
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następującej treści: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie
usunięcia w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez zamawiającego zanieczyszczenia
w kwocie 400 zł (czterysta złotych) za każdy dzień zwłoki".

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Zamawiający nie zamierza dokonywać zmian w !i 18 ust. 2 lit. b) projektu umowy.

8. Zgodnie z postanowieniem !i 18 ust. 2 lit. c) projektu umowy (Załącznik nr 5 do SJWZ),
"Wykanawca zapłaci Zamawiającemu karę umawną w wysokości 10% od ca/aści
wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy".

Prosimy o modyfikacje li 18 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 5 do SJWZ),poprzez dodanie
postanowienia zgodnie z którym za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% od całości wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Zamawiający nie zamierza dokonywać zmian w !i 18 ust. 2 projektu umowy.
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