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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) ORAZ ZMIANA SWZ 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Branice”.  

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 w związku z art. 137 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający 

odpowiada na pytania do SWZ oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ. 

 

Pytanie 1: 

W punkcie 1 OPZ Zamawiający zdefiniował, iż usługa polega na odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Branice oraz ich zagospodarowanie w 

sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów między innymi recyklingu.   W   związku   z   

treścią   punktu   1   OPZ   oferent   zwraca   się z zapytaniem w jaki sposób ma on zobligować 

instalacje komunalne i inne podmioty posiadające stosowne decyzje w zakresie zagospodarowania 

odpadów do zapewnienia uzyskania odpowiednich poziomów   między   innymi   recyklingu,   które   

zostały   określone   w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli podstawiając dane 

ujęte w pkt. 3.3 ppkt. 1a OPZ poziom ten jest zdecydowanie niższy od wymaganego. Oferent jako 

operator systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizuje w ramach powierzonego zadania 

kontroling w zakresie poprawności segregacji u źródła, natomiast nie ma żadnego wpływu na ilości 

wytwarzanych frakcji odpadów komunalnych przez wytwórców tj. mieszkańców. W związku z 

powyższym, oferent zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów w tej materii lub wykreślenie 

obligatoryjnego nakładania kar na wykonawcę z tytułu braku osiągniętego poziomu recyklingu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do wykreślenia obligatoryjnych kar nakładanych na Wykonawcę z 

tytułu braku osiągniętego poziomu recyklingu, ponieważ art. 3b [Obowiązkowe poziomy przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych] ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, nie określa minimum wagowego ilości wytwarzanych frakcji odpadów komunalnych. Dlatego 

uznaje się każdą ilość wyjściową  odpadów za wystarczającą, aby osiągnąć co najmniej poziom 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wagowo: 

25%  - za rok 2022, 

35% - za rok 2023, 

45% - za rok 2024. 

W związku z sugestią, że Wykonawca nie ma wpływu na osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu Zamawiający wskazuje, że właściwe i sprawne odbieranie odpadów niewątpliwie ma 

znaczenie w kontekście spełnienia omawianych wymagań. Należy także zwrócić uwagę, że 

podobnego zdania najwyraźniej jest także ustawodawca skoro w art. 9g pkt 1 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady na podstawie umowy z właścicielem jest 



obowiązany do osiągnięcia w odniesieniu do odbieranych przez siebie odpadów poziomów recyklingu 

określonych w przepisach tego aktu. 

 

Pytanie 2 

W pkt. 3.3. OPZ stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający wymienił prognozowaną ilość 

odpadów, zbieranych w okresie 24 miesięcy na terenie gminy Branice. Termin wykonania zamówienia 

wynosi 30 miesięcy. Proszę o określenie ile odpadów jest prognozowanych na cały okres zamówienia. 

Odpowiedź 

Podane OPZ w punkcie 3.3 ppkt1a) prognozowane ilości odpadów komunalnych, dotyczą okresu 30 

miesięcy (widniejące 24 miesiące to omyłka pisarska). Spójnie, ilości prognozowane na cały okres 

zamówienia (2,5 roku), podano także w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ). 

 

Pytanie 3 

Zamawiający w pkt. 7.9 OPZ obliguje wykonawcę do dystrybucji pakietu startowego worków do 

prowadzenia segregacji u źródła. Oferent zwraca się z zapytaniem czy pakiet ten jest wymagany jeżeli 

dotychczasowy system worek za worek funkcjonuje i mieszkańcy posiadają worki do prowadzenia 

segregacji u źródła. Wnioskujemy o wykreślenie niniejszego zapisu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zwalnia Wykonawcę z dystrybucji pakietu startowego worków do prowadzenia 

segregacji u źródła, gdyż system „worek za worek” stanowi jedynie „pakiet kontynuacyjny” 

powyższego w realizacji przedmiotu zamówienia w całym okresie jego trwania. 

 

Pytanie 4 

W załączniku nr 8 do SWZ w §3 pkt. 4.5). Wykonawca ma obowiązek w zakresie wykonania 

przedmiotu umowy osiągnąć w trakcie trwania umowy w odniesieniu do masy odebranych przez siebie 

odpadów komunalnych, poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412). Prosimy o wykreślenie w/w punktu, gdyż na 

dzień dzisiejszy brak jest określenia poziomów obowiązujących w trakcie trwania umowy, której 

dotyczy niniejsze Zamówienie Publiczne. Wykonawca nie może zobowiązać się do osiągnięcia 

poziomu, który nie jest mu znany. 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wykreślenia z projektu umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) postanowienia 

§3 ust. 4 pkt5 zapisu: 

„Wykonawca ma obowiązek w zakresie wykonania przedmiotu umowy: osiągnąć w trakcie trwania 

umowy w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 

2017 r., poz. 2412). Osiągnięcie poziomów ograniczenia masy odpadów wylicza się dla każdego 

okresu oddzielnie. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na 

podstawie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 10 i 11 niniejszej umowy”. 



Jednocześnie Zamawiający zmienia treść §7 ust. 1 pkt 13 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SWZ), 

nadając mu brzmienie: 

„za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa w wysokości 

równej karze przewidzianej przepisami dla Gminy Branice za niewywiązanie się z tego obowiązku.” 

 

Pytanie 5 

W Załączniku nr 8 do SWZ w §11 pkt. 17 Zamawiający zgadza się na waloryzację wynagrodzenia w 

przypadku wzrostu wskaźnika o co najmniej 7% w stosunku do wskaźnika bazowego. Prosimy o 

zmniejszenie wzrostu wskaźnika na 5%., gdyż już taki wzrost w stosunku do wskaźnika bazowego ma 

znaczący wpływ na koszt wykonywanej usługi. Dodatkowo brak obniżenia wskazanego progu 

skutkować może koniecznością zwiększenia kwoty oferty o margines niebezpieczeństwa wzrostu 

wskaźnika bazowego w zakresie nieobjętym niniejszymi zapisami. 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wprowadzenia zmiany co do wysokości waloryzacji wynagrodzenia w 

przypadku wzrostu wskaźnika o co najmniej 6%. 

 

Pytanie 6 

W punkcie 3.2 OPZ Zamawiający zawarł informacje, iż jedną z odbieranych frakcji są odpady z 

popiołu. Oferent zwraca się z zapytaniem pod jakim kodem odpadu ma być klasyfikowany ten odpad? 

Odpowiedź 

Frakcję odpadów z popiołu należy klasyfikować pod kodem odpadu :  10 01 01. 

 

Pytanie 7 

W punkcie 3.2 OPZ Zamawiający określił przedmiot zbiórki na terenach zamieszkałych. Oferent 

zwraca się z zapytaniem czy przedmiotem zamówienie nie jest odbiór, albowiem zbieranie odpadów 

zgodnie z definicją nie stanowi odbioru odpadów komunalnych. 

Odpowiedź 

Operując pojęciem „zbiórki” Zamawiający rozumie przez to „system zbiórki odpadów komunalnych”, 

czyli procesy gromadzenia, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z par. 1 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego jest wykonanie zamówienia w zakresie „odbioru i zagospodarowania” odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Branice. 

 

Pytanie 8 

Zamawiający w pkt. 3.5 OPZ przewidział do dystrybucji szacunkową ilość worków przewidzianą do 

dystrybucji w ramach zamówienia. Oferent zwraca się z zapytaniem kto będzie ponosił koszty zakupu 

worków do prowadzenia segregacji u źródła w przypadku przekroczenia szacunkowej ilości worków 

Odpowiedź 

W przypadku zapotrzebowania na worki, w okresie 30 miesięcy, w ilości przekraczającej ilości 

szacunkowe, tj. dla worków do selektywnej zbiórki – powyżej 40.000 sztuk i/lub dla worków czarnych  - 

powyżej 40.000 sztuk, koszt dodatkowych worków ponosić będą wytwarzający odpady. 

 

Pytanie 9 



Zamawiający w pkt. 3.7.3 OPZ zawarł informację o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki 

nieuszkodzone w dobrym stanie. Oferent zwraca się zapytaniem kto będzie pokrywał koszty 

zniszczonych pojemników jakie nastąpiły z winy użytkowników tj. właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. 

Odpowiedź 

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/218/20 Rady Gminy Branice z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice, rozdział 4 par. 6.2 „jeżeli w 

trakcie użytkowania pojemnika dojdzie do jego uszkodzenia z winy właściciela nieruchomości, 

wówczas jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany pojemnika”. 

 

Pytanie 10 

Zamawiający w pkt. 5.1 litera a OPZ określił pojemności pojemników przewidzianych do obsługi w 

ramach zamówienia. Oferent zwraca się z zapytaniem o scharakteryzowanie pojemników o 

pojemności 2,5 oraz 5 m3 w szczególności oferent prosi o podanie systemu zaczepów 

przedmiotowych pojemników. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga dysponowania specjalistycznymi samochodami (Załącznik nr 6 do SWZ) 

przystosowanymi do odbioru odpadów z pojemników, o pojemnościach wynikających z Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice, dostosowanych do obsługi przez ten 

sprzęt. 

 

Pytanie 11 

W pkt. 7.1 OPZ Zamawiający określił, iż wykonawca zobligowany jest do odbioru każdej ilości 

odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości. Oferent zwraca się z 

zapytaniem czy w przypadku wystawienia znaczącej ilości odpadów o kodzie 20 03 01 luzem bądź w 

innych workach nie ujętych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi gminy Branice jest on 

również zobligowany do ich zabrania w ramach odbioru tej frakcji odpadów komunalnych. 

Odpowiedź 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania nielimitowanej ilości odpadów 

komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości. W tym frakcji 20 03 01, w przypadku gdy 

te leżą obok pergoli śmietnikowych i pojemników, jeśli m.in. jest to wynik przepełnienia pojemnika, czy 

nieterminowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych. 

 

Pytanie 12 

Zamawiający w pkt. 7.10 OPZ przedłożył kwestię związane z przekazywaniem worków dla właścicieli 

nieruchomości z częstotliwością według potrzeb. Oferent zwraca się z zapytaniem czy wobec 

powyższego zapisu wykonawca jest zobligowany do realizacji przekazywania worków w trakcie 

procesu odbiorczego przez zespoły odbiorcze. Prosimy również o wykreślenie zapisu, iż wyposażenie 

w worki powinno następować w sposób uniemożliwiający ich kradzież czy przypadkowe zniszczenie, 

gdyż Wykonawca nie ma na to wpływu. 

Odpowiedź 

Wykonawca jest zobligowany do realizacji przekazywania worków właścicielom nieruchomości w 

trakcie procesu odbiorczego przez zespoły odbiorcze, z częstotliwością wg potrzeb, tj. za każdy 



odebrany, zapełniony worek z terenu nieruchomości Wykonawca ma obowiązek dostarczyć nowy, w 

tym samym kolorze. 

Zamawiający podtrzymuje warunek, iż wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki 

odpadów przez Wykonawcę powinno  następować w sposób uniemożliwiający ich kradzież czy 

przypadkowe zniszczenie. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o zmianę w pkt. 7.17 OPZ, że Wykonawca jest obowiązany do realizacji uzasadnionych 

reklamacji w przeciągu 24 godzin. W przypadku zgłoszenia bezzasadnych reklamacji, które nie 

powstały z winy wykonawcy, Wykonawca nie ma obowiązku ich realizować. 

Prosimy również o zmianę, że w przypadku potwierdzonego z winy Wykonawcy niedostarczenia 

pojemnika w ramach realizacji reklamacji Zamawiający jest uprawniony do zastępczego wykonania 

tego obowiązku Wykonawcy na jego koszt. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 7.17 OPZ o brzemieniu: 

„Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów 

zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane, niedostarczenie 

pojemników) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. 

Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego.  

W przypadku niedostarczenia pojemnika w ramach realizacji reklamacji Zamawiający uprawniony jest 

do zastępczego wykonania tego obowiązku Wykonawcy na jego koszt, który następnie zostanie 

wskazany w refakturze i skompensowany z należnością Wykonawcy za wykonane usługi.”     

 

Pytanie 14 

W pkt. 7.20 OPZ Zamawiający określił, iż wykonawca będzie zobligowany do zabrania odpadów 

leżących obok pergoli śmietnikowych i pojemników jeśli będzie to wynikiem jego działania lub 

pojemnik będzie przepełniony. Oferent zwraca się z zapytaniem dlaczego w przypadku 

przepełnionych pojemników ma on dokonać wyzbierania leżących obok odpadów. Przedmiotem 

zamówienia jest odbiór odpadów w ramach przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

nie realizacja sprzątania miejsc gdzie znajdując się odpady. W przypadku przepełnienia pojemników 

nie z winy wykonawcy zamówienia zarządca mienia gdzie znajdują się pojemniki powinien zostać 

zobligowany do przeprowadzenia oczyszczenia terenu. W związku z powyższym oferent wnosi o 

zmianę zapisów. 

Odpowiedź 

Pkt 7.20 OPZ wyraźnie zaznacza przypadki konieczności zebrania odpadów przez Wykonawcę – 

odpadów leżących obok pergoli śmietnikowych i pojemników oraz uprzątnięcia zanieczyszczeń 

powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych jeśli będzie to wynikiem 

działania Wykonawcy lub pojemnik będzie przepełniony. Zamawiający podtrzymuje te warunki. W 

sytuacji terminowego odbierania odpadów przepełnienie pojemników nie powinno występować. 

 

Pytanie 15 

W pkt. 7.22 OPZ Zamawiający określił dwukrotne mycie i dezynfekcje pojemników. Oferent zwraca z 

zapytaniem, o możliwość wykreślenia przedmiotowego punktu z OPZ ze względu na znaczne 



podwyższenie kosztów obsługi całościowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Odpowiedź 

Częstotliwość mycia, dezynfekcji i dezynsekcji urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych - dwa razy do roku (w tym w okresie letnim) stanowi niezbędne minimum, dlatego 

Zamawiający nie rezygnuje z tego warunku. 

 

Pytanie 16 

Zgodnie z pkt. 7.23 OPZ Wykonawca ma obowiązek transportu i zagospodarowania selektywnie 

zebranych odpadów poprzez przekazania ich do odzysku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w 

zakresie odzysku odpadów. Czy z powyższego zapisu wynika konieczność bezpośredniego transportu 

odpadów do miejsca odzysku ? Prosimy o zmianę lub wykreślenie niniejszego przepisu, podkreślając, 

iż odrębne przepisy prawa regulują hierarchię postępowania z odpadami. 

Odpowiedź: 

Zapis nie oznacza konieczności bezpośredniego transportu odpadów. Wykonawca zgodnie z zapisem 

projektu umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) w par. 1 ust. 4 pkt 6) 

„Będzie dokonywał przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości i z PSZOK selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio bądź za pośrednictwem innego zbierającego odpady 

do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią określoną w art. 17 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach do […]” 

 

Pytanie 17 

W pkt. 7.25 OPZ Zamawiający nakłada obowiązek w ramach raportu miesięcznego przekazywania 

kart przekazania odpadów. Oferent zwraca się z zapytaniem czy do raportu miesięcznego mają zostać 

dołączone wyłączenie karty przekazania odpadów z systemu BDO. 

W punkcie tym Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji 

umożliwiających sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Prosimy o zmianę zapisu, że powyższe dane zostaną przekazane na wezwanie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do propozycji załączania do raportu miesięcznego wyłącznie kart 

przekazania odpadów z systemu BDO oraz na wezwanie, informacji wynikających z art. 9q ustawy z 

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach służących rocznemu 

raportowaniu marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

 

Pytanie 18 

W OPZ w punkcie 7.32 Inne obowiązków wykonawcy ppkt. e) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę 

do dokonaniu odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach kiedy dojazd do punktu zbiórki 

odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg itp. Prosimy o 

określenie w jaki sposób Wykonawca ma wykonać odbiór odpadów? Czy mieszkańcy będą 

zobowiązaniu do dostarczenia odpadów do miejsca do którego będzie dojazd? Czy nastąpi zmiana 

terminy odbioru odpadów na taki w których nie będzie utrudnień w dojeździe do posesji ? 

Odpowiedź 



Zamawiający nie wprowadza zmian odnośnie dokonywania odbioru i transportu odpadów, również w 

przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu 

prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca powinien w takich 

sytuacjach dokonać odbioru i transportu odpadów w ramach istniejących możliwości drogowych. Nie 

należy przy tym utożsamiać określenia „utrudniony dojazd” z niemożliwością takiego dojazdu. 

 

Pytanie 19 

W treści zapisów w SWZ oraz w jej załącznikach Zamawiający używa sformułowania RIPOK. Prosimy 

o zmianę powyższego zapisu. 8 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja znosi zasadę regionalizacji 

w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Jednocześnie zmienia definicję instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych z tzw. RIPOK na instalacje komunalne. Zgodnie z nowymi 

przepisami za taką instalację zostanie uznana instalacja spełniająca wymagania najlepszej dostępnej 

techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, lub 

technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje zapisy w SWZ (oraz w jej załącznikach) w zakresie nazewnictwa instalacji, w 

których odpady poddaje się procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku - 

z „RIPOK” na aktualnie  - „instalacje komunalne”. 

 

Zamawiający informuje, iż w związku z dużą liczbą zadanych pytań, a także wejściem w życie 

rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) 

dokonuje się zmiany SWZ w zakresie treści formularza ofertowego, do którego wprowadza się 

dodatkowe oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, a także w najbliższym czasie 

zostanie zmodyfikowana treści SWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do terminu 

składania i otwarcia ofert, który zostanie przesunięty na dzień 5 maja 2022 r.  

 

 

Kierownik Zamawiającego 

 

Załączniki: 

1. Zmodyfikowany formularz ofertowy.  
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