
                Obrzycko, dn. 27.01.2020 r.  

DOP.271.01.2020     

 

        

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy  

oraz Modyfikacja treści SIWZ (załącznik Nr 8 SOPZ i załącznik Nr 7 wzór umowy) 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pt. „Odbieranie i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Obrzycko oraz 

odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)” 

Nr ogłoszenia 505088 – N – 2020 z dnia 2020 – 01 – 22. 

 

 

 W odpowiedzi na pismo Wykonawcy dot. wyjaśnień do przetargu nieograniczonego, 

Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje treść SOPZ: 

 

Pytanie 1  

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie rozdziału II pkt 1 ppkt 1.4. OPZ poprzez wskazanie 

procedury zgłaszania przez Zamawiającego odbiorów, transportów i zagospodarowania 

odpadów z PSZOK. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji, w Rozdziale II pkt. 1.4. SOPZ,  po wyrazie 

„Zamawiającego”, dodaje się wyrazy: „Zamawiający dokona zgłoszenia telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną.”  

 

Pytanie 2 

Wykonawca wnosi o wskazanie sposobu w jaki każdorazowo dokona akceptacji 

harmonogramu wywozu odpadów, o którym mowa w rozdziale II pkt 2.1 b) OPZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SOPZ, w Rozdziale II pkt. 2.1. SOPZ, dodaje się 

literę d, która otrzymuje brzmienie „Harmonogram zostanie zaakceptowany przez 



Zamawiającego pismem przekazanym drogą elektroniczną lub pisemnie w terminie 3 dni od 

otrzymania harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę.” 

 

Pytanie 3  

Wykonawca wnosi o dopisanie do pkt 4.3 OPZ „(…) jeśli morfologia tych odpadów 

odpowiada morfologii odpadów odbieranych tego dnia, zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem” 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SOPZ, w Rozdziale II pkt. 4.3. SOPZ  

po wyrazach: „obok pojemników”, dodaje się wyrazy: „jeśli morfologia tych odpadów 

odpowiada morfologii odpadów odbieranych tego dnia, zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem.” 

 

Pytanie 4  

Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnych sytuacji (w pkt 2.3 OPZ) w jakich Zamawiający 

ma prawo dokonać zmian w harmonogramie odbioru odpadów i wskazanie realnego terminu 

w jakim Wykonawca ma obowiązek do zmian się zastosować, bowiem ma to istotny wpływ 

na organizację pracy Wykonawcy i przygotowanie przez Wykonawcę zaplecza osobowego i 

technicznego, celem rzetelnego realizowania zadania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SOPZ, W Rozdziale II pkt. 2.3. SOPZ  

po wyrazach: „pokrywa Zamawiający”, dodaje się zdanie: „Zmiana harmonogramu może 

nastąpić w przypadku zmian w systemie odbioru odpadów, zmiany częstotliwości odbioru 

odpadów, wynikających ze zmian w aktach prawa miejscowego. Wykonawca winien  

w terminie 14 dni od powiadomienia przez Zamawiającego zmienić harmonogram.”  

 

Pytanie 5  

Wykonawca prosi o wskazanie w OPZ w jaki sposób, Wykonawca ma dokonać weryfikacji 

deklaracji, złożonych przez mieszkańców, o których mowa w pkt 8.1 OPZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SOPZ, w Rozdziale III pkt. 8.1. SOPZ  

po wyrazie: „Zamawiającemu”, dodaje się zdanie: „Wykonawca dokona weryfikacji  

na podstawie wykazu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 5 SOPZ.” 

 



Pytanie 6  

Wykonawca wnosi o wykreślenie z pkt 17 OPZ zdania „Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów 

należących do właścicieli nieruchomości (…)”, bowiem zgodnie z treścią SIWZ i OPZ to 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczonych pojemników. 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SOPZ, skreśla pkt. 17 w Rozdziale III SOPZ.  

 

Pytanie 7 

Wykonawca prosi o wyjaśnienia dot. zapisu pkt 19 OPZ, bowiem w świetle nowych 

przepisów to Zamawiający podaje masę przekazanych odpadów z PSZOK, a w przypadku 

odbioru odpadów, od właścicieli nieruchomości waga jest wprowadzona przez przejmującego 

odpady do systemu BDO. 

 

Odpowiedź: Pkt. 19 w Rozdziale III SOPZ nie dotyczy PSZOK.  

 

Pytanie 8  

Wykonawca wnosi o wykreślenie z pkt 6 ppkt 6.1.3, bowiem w świetle obowiązujących 

przepisów prawa Wykonawca nie ma już możliwości dołączenia karty przekazania odpadów 

(KPO). 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SOPZ, skreśla w Rozdziale II pkt. 6.1.3. SOPZ. 

 

Pytanie 9  

Wykonawca wnosi o wykreślenie z OPZ pkt 13, bowiem odpady, które poddawane są tym 

samym procesom odzysku, mogą zostać odebrane jednym transportem, co wynika z 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SOPZ, skreśla w Rozdziale III pkt. 13 SOPZ.  

 

Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistych omyłek pisarskich we wzorze umowy - 

załącznik nr 7 do SIWZ: 

1. W §7 ust. 2 pkt. 8 i 9 wyrazy „§ 6 ust 1” zastępuje się wyrazami „§5 ust 1”. 

2. W §7 ust. 2 pkt, 10 i pkt. 11 wyrazy „§7 ust. 1” zastępuje się wyrazami „§6 ust. 1”. 



3. W §7 ust. 3 wyrazy „§7 ust. 1” zastępuje się wyrazami: „§6 ust.1”. 

4. W §7 ust. 4 i ust. 5 wyrazy „w §8 ust.2” zastępuje się wyrazami „§7 ust.2”. 

5. W §8 ust. 1 wyrazy „§7 ust. 1” zastępuje się wyrazami „§6 ust.1”.  

6. W §10 ust. 1 litera g) wyrazy „§7 ust.1” zastępuje się wyrazami „§6 ust.1”.  

 

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Nie wpływa ono na termin składania 

ofert. Powyższe zmiany zostały wprowadzone do SOPZ i wzorca umowy  

i stanowią załącznik do niniejszego pisma.  

 

 

 


