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WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI  

OGŁOSZENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU 
 

dotyczy postępowania o wartości do 30 000 EURO 

w formie konkursu ofert 

 

pn.: Wywóz odpadów komunalnych stałych z obiektów  MOPR w Bytomiu na rok 2021 

 

                  Na podstawie § 3 Instrukcji stanowiącej załącznik nr l0 do Regulaminu planowania i udzielania 

zamówień publicznych - Zamawiający informuje, iż przedmiotowym postępowaniu, w dniu 01 października  

2020 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Ogłoszenia informacji o zamówieniu. Treść pytań  

i odpowiedzi zamieszczono poniżej. 
 

Treść zapytania: 

Nasz dział prawny przeanalizował zapisy umowne. Niestety mamy szereg uwag. Proszę o informację czy istnieje 

szansa zmiany zapisów umownych: 

Wykonawca ma na bieżąco uzupełniać brakujące pojemniki na skutek ich kradzieży oraz wymieniać pojemniki 

uszkodzone lub zniszczone . Wymiana i dostarczenie nowych pojemników musi odbywać się bez dodatkowych 

opłat, w ramach realizacji niniejszej umowy - UWAGA DP: nie jesteśmy w stanie wliczyć w ofertę kosztów 

zakupu nowych pojemników w bliżej nieznanej ilości. Kradzieże i podpalenia nie są niczym 

nadzwyczajnym. Zniszczyć pojemnik może każdy zwłaszcza nieodpowiednio sypiąc gruz itp. Nie mamy 

żadnej kontroli nad terenem na którym będą postawione. 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojemników zniszczonych, wykazujący brak przydatności do użycia 

zgodnie z przeznaczeniem i uzupełniania pojemników  brakujących w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć odpowiednią ilość pojemników służących  

do zbierania odpadów na wypadek ich zniszczenia, wyeksploatowania lub kradzieży. Koszty dostarczenia  

i eksploatacji pojemników Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach realizacji bieżącej umowy wystąpił jeden taki przypadek. 
 

Treść zapytania: 

utrzymywać porządek w miejscach przeznaczonych na gromadzenie odpadów komunalnych odbieranych  

od właścicieli nieruchomości , odpadów z remontów, odpadów z prac porządkowych oraz selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych w szczególności poprzez usuwanie odpadów znajdujących się poza pojemnikami  

do ich gromadzenia - UWAGA DP: to jest usługa porządkowa nie odbiór odpadów. Zrozumiały był by zapis,  

że mamy uprzątnąć teren gdy do zanieczyszczenia dojdzie w trakcie odbioru odpadów. 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca winien uprzątnąć teren, gdy do zanieczyszczenia dojdzie w trakcie odbioru odpadów. 
 

Treść zapytania: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

2) za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia z faktury  

za bieżący miesiąc, za każdy wykazany przez Zamawiającego przypadek, w szczególności za dopuszczenie  

do przepełnienia pojemników i nie utrzymania czystości i porządku - UWAGA DP: odbiór odbywa  

się na zgłoszenie jak zatem Wykonawca ma tego pilnować? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem będzie zgłaszać konieczność wywozu odpadów, którego termin, 

co do zasady nie powinien powodować sytuacji przepełnienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych. 

Każdy przypadek naruszenia postanowień umownych w trakcie realizacji zamówienia będzie rozpatrywany 

indywidualnie. 
 

Treść zapytania: 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością cywilną 

Zamawiającego wobec osób trzecich. Niniejsza odpowiedzialność wynika również z niewykonania  

lub nienależytego wykonania prac w zakresie objętym niniejszą umową wraz z zastosowaniem niewłaściwych 

lub niesprawnych urządzeń. - UWAGA DP: Taki zapis oznacza ( w pakiecie z wyżej oznaczonym),  

że jak pojemnik z odpadami przesunie się bo nie został właściwie zabezpieczony i uszkodzi np. pojazd będziemy 

ponosili za to odpowiedzialność. Brak zgody. 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca po opróżnieniu pojemników służących  do zbierania odpadów komunalnych winien zabezpieczyć 

oraz ustawić pojemniki,  w sposób nie narażający na szkodę ludzi, budynków i pojazdów.  

 



 

 

 

 

Treść zapytania: 

Brak możliwości rozwiązania umowy przez Wykonawcę. 

UWAGA DP: Dlaczego? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne bez zmian.  
 

Treść zapytania: 

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczące prognozowanej ilości wywozów odpadów nie będą powodowały zmiany 

umowy, a realizacja zamówienia następuje zgodnie z warunkami umowy-  

UWAGA DP: powinny być wskazane jakieś granice zmian. W warunkach umowy brak zapisu z OPZ  

Wyjaśnienie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne bez zmian. W sytuacji konieczności dokonania zmian w zakresie 

określonym w załączniku nr 2 do umowy, Zamawiający nie wyklucza zawarcia stosownego aneksu do umowy.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach realizacji bieżącej umowy wystąpił jeden taki przypadek. 
 

Treść zapytania: 

Rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonane usługi przewidziane w umowie na podstawie cen jednostkowych 

wskazanych w ofercie, do kwoty umowy. 

UWAGA DP: Jeśli kwota umowy jest ustalona jak może zostać rozliczana na podstawie iloczynu cen 

jednostkowych i ilości faktycznych wywozów? 

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z treścią Ogłoszenia (cz. III – opis przedmiotu zamówienia; ust. 3) Zamawiający przewiduje zawarcie 

umowy do kwoty, która została przewidziana na realizację zamówienia. Natomiast rozliczenie nastąpi  

za faktycznie wykonane usługi przewidziane w umowie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie.  

Zamawiający będzie kontrolował realizację umowy oraz dokonywał płatności za rzeczywiste wywozy. 
 

Treść zapytania: 

Zamawiający zakłada, iż w trakcie obowiązywania umowy może nastąpić zmiana lokalizacji (adresu) 

wskazanego powyżej obiektu/ów- 

UWAGA DP:  to też koszty których bez widełek zmian nie sposób przewidzieć. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile razy nastąpi zmiana lokalizacji w trakcie obowiązywania umowy.   

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach realizacji bieżącej umowy wystąpiło oddanie dwóch lokali  

i przejęcie jednej lokalizacji. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


