PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Pabianice, dnia 05.07.2019 r.
ZPK.271.7.2019

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania przetargowego na usługę pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice
w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
przekazuje zapytania Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje
modyfikacji treści SIWZ w sposób opisany poniżej.
Pytanie 1
Dotyczy: SIWZ Rozdział 6 pkt 6.2.1. ppkt. b
„6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że posiada:
b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
poźn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie
obejmującym minimum przedmiot zamówienia."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób:
„6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
b) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu. W związku z tym, Zamawiający
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej zmiany SIWZ w rozdziale VI ust. 6.2.1
lit b) SIWZ:
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Było:
„b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
poźn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie
obejmującym minimum przedmiot zamówienia."
Zostaje zmienione na:
b) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego."
Pytanie nr 2
Dotyczy: SIWZ Rozdział 8 pkt 8.7.1. ppkt b
,,b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
póżn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie
obejmującym minimum przedmiot zamówienia - w zakresie wskazanym w rozdziale 6.2.1 lit. b
SIWZ."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób:
b) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie wskazanym w rozdziale 6.2.1 lit. b SIWZ."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu. W związku z tym, Zamawiający
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej zmiany SIWZ w rozdziale VIII ust. 8.7.1.
lit. b) SIWZ:
Było:
„b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
poźn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie
obejmującym minimum przedmiot zamówienia - w zakresie wskazanym w rozdziale 6.2.1 lit. b
SIWZ”
Zostaje zmienione na:
„b) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie wskazanym w rozdziale 6.2.1 lit. b SIWZ."
Pytanie nr 3
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt.l tabela nr 2.
Czy Zamawiający prawidłowo oszacował liczbę pojemników na papier, w które trzeba wyposażyć
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nieruchomości? W kolumnie pojemników 240 I ilości wydają się zaniżone natomiast w kolumnie z
pojemnikami 1100 I przeszacowane. Czy ilości są właściwe?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał już w tym zakresie modyfikacji w dniu
18.06.2019 r.
Pytanie nr 4
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 1.4
„1.4 Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych,
oznaczonych w widoczny z daleka, czytelny i ujednolicony sposób zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przy czym przyjmuje się następujące kolory
oznaczenia pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów:
a) odpady komunalne zmieszane - kolor czarny lub co najmniej czarna klapa pojemnika, oznaczony
napisem „Zmieszane";
b) szkło - kolor zielony, oznaczony napisem „Szkło";
Jeżeli odpady szklane zbierane są z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne
zbiera się w pojemnikach koloru białego, oznaczone napisem „Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe
w pojemnikach koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło kolorowe"
c) papier, tektura - kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier"
d) plastik, metal - kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne";
e) odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy oznaczony napisem „Bio".
Czy Zamawiający przewiduje 3-miesięczy okres przejściowy od daty rozpoczęcia umowy, tj.
do dnia 31.03.2020 r. na dostosowanie pojemników w zakresie kolorystyki zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19)? Zgodnie z
powyższym rozporządzeniem ostateczny termin na dostosowanie pojemników w zakresie
kolorystyki to 01 lipca 2022 r..
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje okresu przejściowego na dostosowanie
pojemników w zakresie kolorystyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz.U.2017.19). Zdaniem Zamawiającego, określony w przedmiotowym SIWZ termin
dostosowania pojemników do wymagań ww. Rozporządzenia tj. 31.12.2019 r. jest wystarczający.
Pytanie nr 5
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 1.4
„1.4 Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych,
oznaczonych w widoczny z daleka, czytelny i ujednolicony sposób zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przy czym przyjmuje się następujące kolory
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oznaczenia pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów:
a) odpady komunalne zmieszane - kolor czarny lub co najmniej czarna klapa pojemnika, oznaczony
napisem „Zmieszane";
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania dla pojemników na zmieszane odpady
komunalne kolorystyki innej niż wskazana powyżej i jednocześnie innej niż kolorystyka
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Zamawiający w sposób jasny i
precyzyjny określił kolorystykę pojemników na odpady zmieszane.
Pytanie nr 6
Dotyczy; Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 1.6
„1.6. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów komunalnych,
przy czym harmonogramy muszą być sporządzone z uwzględnieniem częstotliwości, określonej w
tabeli 3 i przedłożone do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zatwierdzenie harmonogramów. Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
skutecznie właścicielom nieruchomości na co najmniej tydzień przed planowanym pierwszym
odbiorem odpadów oraz zamieścić na swojej stronie internetowej."
Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę
kalendarzyków, które będą udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych
zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego, w zamian za kalendarze odbioru odpadów
dostarczane właścicielom nieruchomości w wersji papierowej? Jednocześnie, w sytuacji
zaakceptowania przez Zamawiającego elektronicznej formy kalendarzyków, Wykonawca
proponuje dostarczenie określonej ilości każdego rodzaju harmonogramu w formie
papierowej do siedziby Zamawiającego (np. po 200 szt.).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości, żeby taka forma powiadamiania
mieszkańców była jedyną, gdyż o terminach odbioru odpadów należy powiadomić wszystkich
mieszkańców. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną harmonogramów umieszczanych na
stronie Wykonawcy i Zamawiającego jako dodatkowy sposób powiadamiania oraz przesyłanie
harmonogramów w wersji elektronicznej dla zainteresowanych taką formą.
Pytanie nr 7
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt.
2
„2. Przedmiot zamówienia zadania II
- obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy
ul. Warzywnej 6 w Pabianicach oraz odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w
nim gromadzonych:"
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób :
„2. Przedmiot zamówienia zadania II
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obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy
ul. Warzywnej 6 w Pabianicach oraz odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w
nim gromadzonych
- prowadzącym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest
Zamawiający"
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu. W związku z tym, działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ, pkt II ppkt 2 w
następujący sposób:
Było:
„2. Przedmiot zamówienia zadania II
- obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy
ul. Warzywnej 6 w Pabianicach oraz odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w
nim gromadzonych”
Zostaje zmienione na:
„2. Przedmiot zamówienia zadania II
- obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy
ul. Warzywnej 6 w Pabianicach oraz odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w
nim gromadzonych
- prowadzącym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest
Zamawiający"
-

Pytanie nr 8
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 3.6.
„3.6. W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt .3.4 skutkujących zmniejszeniem listy
punktów Wykonawca odbiera pojemnik/konfiskator z punktu w terminie 3 dni od dnia przyjęcia
zgłoszenia. Odebrany pojemnik/konfiskator Zamawiającym przechowuje na terenie PSZOK-u."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób :
„3.6. W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt .3.4 skutkujących zmniejszeniem listy
punktów Wykonawca odbiera pojemnik/konfiskator z punktu w terminie 3 dni od dnia przyjęcia
zgłoszenia. Odebrany pojemnik/konfiskator Wykonawca przechowuje na terenie PSZOK-u."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu. W związku z tym, działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ, pkt II ppkt 3.6
w następujący sposób:
Było:
„3.6. W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt .3.4 skutkujących zmniejszeniem listy
punktów Wykonawca odbiera pojemnik/konfiskator z punktu w terminie 3 dni od dnia przyjęcia
zgłoszenia. Odebrany pojemnik/konfiskator Zamawiającym przechowuje na terenie PSZOK-u."
Zostaje zmienione na:
„3.6. W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt .3.4 skutkujących zmniejszeniem listy
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punktów Wykonawca odbiera pojemnik/konfiskator z punktu w terminie 3 dni od dnia przyjęcia
zgłoszenia. Odebrany pojemnik/konfiskator Wykonawca przechowuje na terenie PSZOK-u."
Pytanie nr 9
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 4.2.
„4.2 Obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie, w ramach użyczenia, nieruchomości, których
właściciele zgłosili bezpośrednio Wykonawcy zapotrzebowanie, w specjalne pojemniki do zbiórki
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igły i strzykawki.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby właściciele nieruchomości zaopatrywali się w
pojemniki do zbiórki wskazanych odpadów we własnym zakresie? Wykonawca zauważa, że
pojemniki do zbiórki odpadów w postaci igieł i strzykawek są pojemnikami jednorazowego
użytku. W przypadku odpowiedzi odmownej Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie
powyższych zapisów w następujący sposób:
„4.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie nieruchomości, których właściciele zgłosili
bezpośrednio Wykonawcy zapotrzebowanie, w specjalne pojemniki do zbiórki odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igły i strzykawki.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby właściciele nieruchomości zaopatrywali
się w pojemniki do zbiórki wskazanych odpadów we własnym zakresie. Mając na uwadze
powyższe, Zamawiający uwzględnia wniosek o zaproponowaną modyfikację. W związku z tym,
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ,
pkt II ppkt 4.2 w następujący sposób:
Było:
„4.2 Obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie, w ramach użyczenia, nieruchomości, których
właściciele zgłosili bezpośrednio Wykonawcy zapotrzebowanie, w specjalne pojemniki do zbiórki
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igły i strzykawki.
Zostaje zmienione na:
„4.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie nieruchomości, których właściciele zgłosili
bezpośrednio Wykonawcy zapotrzebowanie, w specjalne pojemniki do zbiórki odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igły i strzykawki.”
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Pytanie nr 10
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 6.2. ppkt 3
b) „3) Usługę jednorazowego odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
(takich jak: odpady wielkogabarytowe, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) z
porządkowania terenu nieruchomości (dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość w ciągu
5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego informacji oraz odbiór i zagospodarowanie
zebranych w nim odpadów w ciągu 5 dni roboczych od daty podstawienia pojemnika)."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób :
„3) Usługę jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (takich jak: odpady
wielkogabarytowe, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) z porządkowania terenu
nieruchomości (dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość w ciągu 5 dni roboczych od
przekazania przez Zamawiającego informacji oraz odbiór i zagospodarowanie zebranych w nim
odpadów w ciągu 5 dni roboczych od daty podstawienia pojemnika)."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu. W związku z tym, działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ, pkt II ppkt 6.2
3) w następujący sposób:
Było:
„3) Usługę jednorazowego odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
(takich jak: odpady wielkogabarytowe, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) z
porządkowania terenu nieruchomości (dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość w ciągu
5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego informacji oraz odbiór i zagospodarowanie
zebranych w nim odpadów w ciągu 5 dni roboczych od daty podstawienia pojemnika)."
Zostaje zmienione na:
„3) Usługę jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (takich jak:
odpady wielkogabarytowe, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) z porządkowania
terenu nieruchomości (dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość w ciągu 5 dni
roboczych od przekazania przez Zamawiającego informacji oraz odbiór i zagospodarowanie
zebranych w nim odpadów w ciągu 5 dni roboczych od daty podstawienia pojemnika)."
Pytanie nr 11
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 9 ppkt 5
„5. Uzyskanie w poszczególnych latach zgodnie z obowiązującymi w danym momencie świadczenia
usługi przepisami w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:
1) Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
2) Poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych."
Zgodnie z art. 9n Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający
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odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania
półrocznych sprawozdań, które zawierają m. in. informacje o masie odpadów papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi. Podobną informację w sprawozdaniach rocznych przekazuje do wójta,
burmistrza lub prezydenta podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (na mocy art. 9 na) oraz podmiot zbierający segregowane odpady komunalne
(zgodnie z art. 9 nb). Na bazie przekazanych przez w/w podmioty informacji wójt, burmistrz,
prezydent sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi (art. 9q), w którym zamieszcza informacje o osiągniętych poziomach
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek osiągnięcia
wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu, Wykonawca zwraca się z pytaniem w
jaki sposób i w jakim terminie Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje od
wskazanych wyżej podmiotów, w zakresie ilości odpadów papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi przez te
podmioty w danym roku sprawozdawczym?
Odpowiedź: Zamawiający udzieli informacji Wykonawcy na pisemny wniosek. Mając na
uwadze, iż Zamawiającego, jako organ administracji obowiązują przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.), informacje, o które będzie wnioskował Wykonawca zostaną udzielone w terminach
określonych ww. ustawie.
Pytanie nr 12
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 21
„21. Wykonawca, najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wykaz przyjętych i rozpatrzonych w dniu wcześniejszym skarg i reklamacji. Wykaz ten zawiera: adres nieruchomości, treść skargi/reklamacji, sposób załatwienia sprawy."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób :
„21. Wykonawca, najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wykaz przyjętych i rozpatrzonych w dniu wcześniejszym skarg i reklamacji. Wykaz ten zawiera: adres nieruchomości, treść skargi/reklamacji, sposób załatwienia sprawy."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu. W związku z tym, działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ, pkt II ppkt 9
21 w następujący sposób:
Było:
„21. Wykonawca, najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wykaz przyjętych i rozpatrzonych w dniu wcześniejszym skarg i reklamacji. Wykaz ten zawiera: adres nieruchomości, treść skargi/reklamacji, sposób załatwienia sprawy."
Zostaje zmienione na:
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„21. Wykonawca, najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wykaz przyjętych i rozpatrzonych w dniu wcześniejszym skarg i reklamacji. Wykaz ten zawiera: adres nieruchomości, treść skargi/reklamacji, sposób załatwienia sprawy."
Pytanie nr 13
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt. 22
„22. Odbiór odpadów nieodebranych zgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy, nastąpi w
ciągu 24 godz. od przekazania przez Zamawiającego reklamacji, potwierdzonej wizją w terenie."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób:
„22. Odbiór odpadów nieodebranych zgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy, nastąpi w
ciągu 48 godz. od przekazania przez Zamawiającego reklamacji, potwierdzonej wizją w terenie."
Odpowiedź: Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór odpadów w wyznaczonym terminie, jeśli brak
odbioru wystąpił z Jego winy, zobowiązany jest dokonać odbioru jak najszybciej, w związku z
powyższym Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.
Pytanie nr 14
Dotyczy: SIWZ Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.4 Klauzula zatrudnienia
„Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór
nad właściwą realizacją usługi,
- obsługa bieżąca zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja wykazu
obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń,
- kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia.
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte
są § 4 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ)."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów i dostosowanie ich do
załącznika nr 1 rozdziału III pkt. 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał już w tym zakresie modyfikacji w dniu
18.06.2019 r.
Pytanie nr 15
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Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 10 Odbiór usług
„1. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie przekazania odpadów odebranych w danym miesiącu do Instalacji/Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Kartą Przekazania Odpadu.
2. Przekazanie Karty o której mowa w ust. 1 jest podstawą do przyjęcia faktury za dany miesiąc
rozliczeniowy."
W związku z czasem niezbędnym na przygotowanie Kart Przekazania Odpadów Wykonawca
proponuje zastąpienie obowiązku dołączania do faktur KPO na miesięczne zestawienie ilości
odebranych odpadów. Jednocześnie Wykonawca zapewnia, że KPO będą przekazywane
Zamawiającemu w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych
zapisów w następujący sposób :
„1. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wraz z
fakturą zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych odpadów w ujęciu wagowym.
2. Przekazanie zestawienia o którym mowa w ust. 1 jest podstawą do przyjęcia faktury za dany
miesiąc rozliczeniowy."
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza następująca modyfikację
załącznika nr 2 do SIWZ wzór umowy § 10 Odbiór usług:
Było:
„1. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie przekazania odpadów odebranych w danym miesiącu do Instalacji/Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Kartą Przekazania Odpadu.
2. Przekazanie Karty o której mowa w ust. 1 jest podstawą do przyjęcia faktury za dany miesiąc
rozliczeniowy."
Zostaje zmienione na:
„1. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wraz z
fakturą zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych odpadów w ujęciu wagowym.
2. Przekazanie zestawienia o którym mowa w ust. 1 jest podstawą do przyjęcia faktury za dany
miesiąc rozliczeniowy."
3. Karty Przekazania Odpadów będą przekazywane Zamawiającemu w terminie do 25 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
Pytanie nr 16
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 12 ust. 2 pkt. 2
„2) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem z winy Wykonawcy w wysokości 200 zł brutto - w każdej sytuacji, gdy po 24 godz. od przekazania reklamacji
potwierdzonej wizją w terenie przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie zrealizowany;"
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób:
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„2) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem z winy Wykonawcy w wysokości 200 zł brutto - w każdej sytuacji, gdy po 48 godz. od przekazania reklamacji
potwierdzonej wizją w terenie przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie zrealizowany;"
Odpowiedź: Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór odpadów w wyznaczonym terminie, jeśli brak
odbioru wystąpił z Jego winy, zobowiązany jest dokonać odbioru jak najszybciej, w związku z
powyższym Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.
Pytanie nr 17
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 11 ust. 1
„1. Rozliczanie Usługi odbywać się będzie ryczałtowo, w okresach miesięcznych, na podstawie
zaoferowanej ceny ryczałtowej dla przyjętej średniej ilości Mg odpadów do odebrania i
zagospodarowania na miesiąc, na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu do 5 dnia
następnego miesiąca."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób:
„1. Rozliczanie Usługi odbywać się będzie ryczałtowo, w okresach miesięcznych - na podstawie
faktur doręczonych Zamawiającemu do 10 dnia następnego miesiąca."
Odpowiedź: Mając na uwadze obowiązujący u Zamawiającego obieg dokumentów księgowych,
Zamawiający odrzuca wniosek o modyfikację.
Pytanie nr 18
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 12 ust. 2
„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:"
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób:
„2. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:"
Odpowiedź: Mając na uwadze fakt, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek dbania o finanse
publiczne, wniosek o modyfikację treści zostaje odrzucony.
Pytanie nr 19
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 12 ust. 2 pkt. 4
„4) za niewyposażenie do dnia 01.01.2020 r. wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 1.1.2) i pkt 1.5.1) załącznika nr 1 do SIWZ,
w wysokości 1% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy za każdy stwierdzony
przypadek na danej nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy:
a) właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia pojemników lub pokwitowania ich przyjęcia. W
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, pismem, e-mail, lub faxem,
wykazu nieruchomości, których właściciele odmówili przyjęcia bądź potwierdzenia odbioru
pojemników;
b) Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w domu w dniu dostawy pojemników. W taUrząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
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kiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek zostawić na nieruchomości informację o możliwości
odbioru pojemników z miejsca wskazanego przez Wykonawcę oraz przekazania Zamawiającemu,
pismem, email, lub faxem, wykazu nieruchomości, których właścicieli nie zastał w dniu dostawy
pojemników."
Wykonawca zauważa, że przewidziana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest
niewspółmierna do ewentualnego przewinienia i zbyt wygórowana. Wysokość przewidzianej
przez Zamawiającego kary umownej może przekraczać znacząco wartość powstałej szkody, a
nawet wartość całego zamówienia. Wykonawca wnioskuje o zmianę wysokości kary umownej
lub o dopuszczenie możliwości jej miarkowania w następujący sposób:
„4) za niewyposażenie do dnia 01.01.2020 r. wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 1.1.2) i pkt 1.5.1) załącznika nr 1 do SIWZ,
w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek takiej nieruchomości. Kara nie
dotyczy sytuacji, gdy:
a) właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia pojemników lub pokwitowania ich przyjęcia. W
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, pismem, e-mail, lub faxem,
wykazu nieruchomości, których właściciele odmówili przyjęcia bądź potwierdzenia odbioru
pojemników;
b) Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w domu w dniu dostawy pojemników. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek zostawić na nieruchomości informację o możliwości
odbioru pojemników z miejsca wskazanego przez Wykonawcę oraz przekazania Zamawiającemu,
pismem, email, lub faxem, wykazu nieruchomości, których właścicieli nie zastał w dniu dostawy
pojemników."
Odpowiedź: Zamawiający uznał za zasadny wniosek o zmianę treści wzoru umowy, nie mniej
jednak zaproponowana wysokość kary jest zdaniem Zamawiającego zbyt niska dlatego też
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza następującą modyfikację:
Było:
„4) za niewyposażenie do dnia 01.01.2020 r. wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 1.1.2) i pkt 1.5.1) załącznika nr 1 do SIWZ,
w wysokości 1% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy za każdy stwierdzony
przypadek na danej nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy:
a) właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia pojemników lub pokwitowania ich przyjęcia. W
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, pismem, e-mail, lub faxem,
wykazu nieruchomości, których właściciele odmówili przyjęcia bądź potwierdzenia odbioru
pojemników;
c) Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w domu w dniu dostawy pojemników. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek zostawić na nieruchomości informację o możliwości
odbioru pojemników z miejsca wskazanego przez Wykonawcę oraz przekazania Zamawiającemu,
pismem, email, lub faxem, wykazu nieruchomości, których właścicieli nie zastał w dniu dostawy
pojemników."
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Zostaje zmienione na:
„4) za niewyposażenie do dnia 01.01.2020 r. wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 1.1.2) i pkt 1.5.1) załącznika nr 1 do SIWZ,
w wysokości 300,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek takiej nieruchomości. Kara nie
dotyczy sytuacji, gdy:
a) właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia pojemników lub pokwitowania ich przyjęcia. W
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, pismem, e-mail, lub faxem,
wykazu nieruchomości, których właściciele odmówili przyjęcia bądź potwierdzenia odbioru
pojemników;
b) Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w domu w dniu dostawy pojemników. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek zostawić na nieruchomości informację o możliwości
odbioru pojemników z miejsca wskazanego przez Wykonawcę oraz przekazania Zamawiającemu,
pismem, email, lub faxem, wykazu nieruchomości, których właścicieli nie zastał w dniu dostawy
pojemników."
Pytanie nr 20
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 12 ust. 2 pkt. 5 i 6
„5) za nieterminowe przeprowadzenie zbiórki choinek w wysokości 50 000 zł za każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia z Zamawiającym.
„6) za nieterminowe przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w wysokości 50 000 zł
za każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia z Zamawiającym."
Co Zamawiający rozumie przez „nieterminowe przeprowadzenie zbiórki" oraz „każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia"? W ocenie Wykonawcy,
Zamawiający ma możliwość ukarania Wykonawcy za nieterminowy odbiór odpadów z
nieruchomości, w tym odpadów w postaci choinek i odpadów wielkogabarytowych, na mocy §
12 ust. 2 pkt. 2 umowy. A zatem, w ocenie Wykonawcy, tak sformułowany zapis prowadzi do
sytuacji, w której Zamawiający będzie dwukrotnie karał Wykonawcę za to samo
przewinienie. Ponadto wysokość kary jest rażąco wysoka i wydaje się niewspółmierna do
ewentualnego przewinienia. Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w
następujący sposób:
„5) za nieprzeprowadzenie zbiórki choinek lub każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia
zbiórki choinek bez uzgodnienia z Zamawiającym w wysokości 10 000 zł."
„6) za nieprzeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub każdorazową zmianę terminu
przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia z Zamawiającym w wysokości 10 000 zł."
Odpowiedź: Zamawiający przez określenie „nieterminowe przeprowadzenie zbiórki” oraz
„każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia" rozumie każdy odbiór
choinek/odpadów wielkogabarytowych w terminie innym niż określonym w harmonogramie bez
uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym. Zamawiający informuje, iż zapis § 12 ust. 2 pkt. 2 wzoru
umowy odnosi się wyłącznie do braku odbioru odpadów komunalnych odbieranych w ramach
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realizacji zadania I, zatem nie ma możliwości aby Zamawiający karał Wykonawcę dwukrotnie za
to samo przewinienie. Mając na uwadze powyższe Zamawiający odmawia zmiany zapisów wzoru
umowy.
Pytanie nr 21
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 12 ust. 2 pkt. 8
„8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie;"
Wykonawca zauważa, że powyższe zapisy są właściwe dla umów, których przedmiotem są roboty
budowlane. Potwierdza to treść artykułu 143b Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986). Ponadto z treści art. 36a wskazanej Ustawy wynika, iż Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a powierzenie takie nie jest od niczego
uzależnione. Ponadto, Zamawiający nie wskazał takiego obowiązku w umowie w części dotyczącej
podwykonawstwa. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie powyższego punktu.
Odpowiedź: Zamawiający uznał za zasadny wniosek o zmianę treści wzoru umowy i dokonuje
wykreślenia wskazanego zapisu umowy. § 12 ust. 2 - punkt 9) staje się punktem 8).
Pytanie nr 22
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 14
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II pkt 1.11. Wykonawca
kalkuluje w ofercie całkowite koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów w tym uwzględnia również opłatę za umieszczanie odpadów na składowisku, opłatę za korzystanie ze środowiska - dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie
konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę.
Termin wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta
Pabianice ma następować w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Zatem, zdaniem
Wykonawcy, konieczne jest ujęcie w SIWZ i tym samym w umowie możliwości waloryzacji
ryczałtowych cen świadczenia usługi, wynikających ze złożonej oferty, w sytuacji:
a) zmiany warunków świadczenia usługi, jeżeli w chwili składania oferty warunki te nie były
znane Wykonawcy nawet przy dochowaniu należytej staranności, a są to warunki mające
wpływ na wysokość wynagrodzenia z jednej strony, a z drugiej zaś konieczne w celu spełnienia obowiązków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nałożone przepisami prawa.
b) zmiany przepisów regulujących gospodarkę odpadami, które to przepisy mogą mieć bezpośredni wpływ na koszty świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
c) zmiany cen zagospodarowania odpadów, spowodowane m. in. wzrostem wysokości stawek
opłat za korzystanie ze środowiska.
Na przykład, na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu nie będzie znany Wykonawcy
poziom stawek opłat środowiskowych w 2021 roku, który ma bezpośrednie przełożenie na koszty
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zagospodarowania odpadów. Mając na uwadze znaczący wzrost tej opłaty na przestrzeni lat 20182020, Wykonawca nie może mieć pewności, że w 2021 roku nie ulegną one kolejnemu wzrostowi.
Z tego względu konieczne jest wprowadzenie do zapisów dokumentacji przetargowej mechanizmu
waloryzacji stawek o wzrost cen zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie bowiem z art.
144 ust. 1 Ustawy Pzp, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Do okoliczności, których nie można przewidzieć w
chwili zawarcia umowy należy m. in. zmiana warunków rynkowych gospodarki odpadami, a w
szczególności wywołane nimi (niemożliwe do przewidzenia w chwili składania ofert) wzrosty
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, a co za tym idzie wzrost cen zagospodarowania odpadów.
Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie § 14 o możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w sytuacjach:
zmiany warunków świadczenia usługi, jeżeli w chwili składania oferty warunki te nie były
znane Wykonawcy nawet przy dochowaniu należytej staranności, a są to warunki mające
wpływ na wysokość wynagrodzenia z jednej strony, a z drugiej zaś konieczne w celu spełnienia obowiązków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nałożone przepisami prawa.
zmiany przepisów regulujących gospodarkę odpadami, które to przepisy mogą mieć bezpośredni wpływ na koszty świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
zmiany cen zagospodarowania odpadów, spowodowane m. in. wzrostem wysokości stawek
opłat za korzystanie ze środowiska.
Odpowiedź: Zamawiający odrzuca wniosek o zmianę treści. Przesłanki zmiany umowy zawarte są
w paragrafie 13 i 14 umowy oraz art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający będzie oceniał ich wystąpienie
w momencie gdy jedna ze stron umowy wystąpi z wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający nie
wprowadza innych zmian niż ww.”
Pytanie nr 23
Dotyczy: załącznik nr 3 oferta II
„II. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i
obowiązującymi przepisami, w szczególności oświadczamy, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonamy zobowiązanie polegające na zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę niezbędnej ilości osób, które będą odpowiedzialne za:
1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór
nad właściwą realizacją usługi
2) obsługę bieżącą zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżącą aktualizację wykazu obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń
3) kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania zatrudnienia na umowę o pracę tych osób przez
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cały okres realizacji przedmiotu zamówienia."
Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższych zapisów w następujący sposób:
„II. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i
obowiązującymi przepisami, w szczególności oświadczamy, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonamy zobowiązanie polegające na zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę niezbędnej ilości osób, które będą odpowiedzialne za:
1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór
nad właściwą realizacją usługi
2) obsługę bieżącą zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżącą aktualizację wykazu obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania zatrudnienia na umowę o pracę tych osób przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia."
Odpowiedź: Zamawiający uznał za zasadny wniosek o zmianę treści formularza oferty i dokonuje
wykreślenia wskazanego zapisu pozostawiając tylko punkty 1) i 2) dlatego też działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza następującą modyfikację:
- w formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ):
Było
„II. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i
obowiązującymi przepisami, w szczególności oświadczamy, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonamy zobowiązanie polegające na zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę niezbędnej ilości osób, które będą odpowiedzialne za:
1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór
nad właściwą realizacją usługi
2) obsługę bieżącą zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżącą aktualizację wykazu obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń
3) kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania zatrudnienia na umowę o pracę tych osób przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia."
Zostaje zmienione na:
„II. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i
obowiązującymi przepisami, w szczególności oświadczamy, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonamy zobowiązanie polegające na zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę niezbędnej ilości osób, które będą odpowiedzialne za:
1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór
nad właściwą realizacją usługi
2) obsługę bieżącą zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżącą aktualizację wykazu obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania zatrudnienia na umowę o pracę tych osób przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia."
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-w rozdziale 4 ust. 4.4 SIWZ fragment:
Było:
„4.4.Klauzula zatrudnienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
− koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności
nadzór nad właściwą realizacją usługi,
− obsługa bieżąca zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja wykazu
obsługiwanych
nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i
rozliczeń,
− kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia.”
Zostaje zmienione na:
„4.4.Klauzula zatrudnienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
− koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności
nadzór nad właściwą realizacją usługi,
− obsługa bieżąca zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja wykazu
obsługiwanych
nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i
rozliczeń”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza także następującą
modyfikację w formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) w pkt. IV lit d):
Było:
„d) deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych spełniających normę emisji spalin EURO 6 w ilości ……………………. sztuk (należy wpisać
minimum 2);”

Zostaje zmienione na:
„d) deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych spełniających normę emisji spalin EURO 6 w ilości ……………………. sztuk;”
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W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje także zmiany SIWZ w zakresie
terminu złożenia i otwarcia ofert. Mając to na uwadze, poszczególne zapisy SIWZ otrzymują nowe
brzmienie:
I.Rozdział 14 SIWZ pt: SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT w ust. 14.2. i 14.3.:
Było:
„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2019 r. o godz. 10:00.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2019 r. o godz. 13:00. w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 4.”
Jest zmienione na:
„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2019 r. o godz. 10:00.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2019 r. o godz. 13:00. w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 4.”
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Zamawiający publikuje załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacjach.
Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz
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