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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

NUMER 1 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów 

o kodzie 191212 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej” 

ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 

2021/S 147-391650 w dniu 02.08.2021 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści SWZ, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. udziela wyjaśnień: 

 

 

Zapytanie nr 1. 

Czy miejsca magazynowania odpadów są zadaszone? 

 

Wyjaśnienie nr 1.  

Miejsca magazynowania odpadów stanowiących przedmiot postępowania w chwili obecnej nie 

są zadaszone. 

 

 

Zapytanie nr 2. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia (pkt 38 SWZ), w związku z tym czy Wykonawca, który zamierza zlecić 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom (na których zasobach nie polega) nieznanym 

na etapie składania ofert, może zaznaczyć ten fakt w formularzu JEDZ bez podawania nazw 

podwykonawców, zgodnie z art. 462 ust. 2 uPzp? 

 

Wyjaśnienie nr 2.  

Wykonawca, który zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom (na 

których zasobach nie polega) nieznanym na etapie składania ofert, może zaznaczyć ten fakt 

w formularzu JEDZ bez podawania nazw podwykonawców. 

 

 

Zapytanie nr 3. 

Czy zlecenie transportu odpadów podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy na etapie 

realizacji umowy wymaga poinformowania Zamawiającego o tym fakcie czy wymaga Jego 

zgody? 

 

Wyjaśnienie nr 3.  

Zlecenie transportu odpadów podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy nie wymaga 

informowania ani zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że usługę mogą realizować 

wyłącznie podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów 
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będących przedmiotem postępowania. Wykonawca przed każdym kursem odpadów poprzez 

awizację przekaże Zamawiającemu informacje dot. transportującego niezbędne do 

wystawienia KPO. 

 

Zapytanie nr 4. 

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w §7 ust. 1 wzoru umowy? Pomiędzy 

treścią faktury a treścią dokumentu przekazania odpadu zawsze będzie występowała 

niezgodność. W treści faktury będzie widniała usługa (przetworzenia odpadu), natomiast 

w KPO będzie informacja na temat prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych 

odbiorców. 

 

Wyjaśnienie nr 4.  

Zamawiający wymaga, żeby w treści faktury widniała usługa przetworzenia odpadów 

będących przedmiotem zamówienia zgodnie ze zrealizowanymi w okresie rozliczeniowym 

dostawami potwierdzonymi KPO – wówczas nie nastąpią rozbieżności pomiędzy nazwą odpadu 

na FV, a nazwą odpadu na KPO. 

 

 

Zapytanie nr 5. 

Mając na uwadze swobodę zawierania i kształtowania umów oraz zasadę równości wnosimy 

o zmianę wzoru umowy przez dodatnie §6 ust. 4 o treści: 

Zdawca zobowiązany jest do zapłaty Odbiorcy kary umownej w przypadku: 

a) za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Zdawcy 

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zdawcę z przyczyn leżących po stronie Zdawcy w wysokości 

10% wartości przedmiotu umowy. 

 

Wyjaśnienie nr 5.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w sposób wskazany w pytaniu.  

 

 

Zapytanie nr 6. 

Wnosimy o zmianę wzoru umowy w §6 ust. 2 przez dodanie treści: 

Zdawca w przypadku wystąpienia trzech nieterminowych usług odbioru z przyczyn 

zawinionych przez Odbiorcę lub dwóch nieuzasadnionych odmów przyjęcia odpadów może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Odbiorca zapłaci 

Zdawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

 

Wyjaśnienie nr 6.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w sposób wskazany w pytaniu 

 

 

Zapytanie nr 7. 

Wnosimy o zmianę wzoru umowy przez dodanie w §7 ust. 1 treści: 

Strony umowy ustalają, że w przypadku przyjęcia odpadów przedmiotem ewentualnych 

reklamacji może być: niezgodność pomiędzy nazwą odpadu (kodu) a jego fizyczną postacią 

wynikającą z klasyfikacji odpadu lub opisu przedmiotu  zamówienia. 

 

Wyjaśnienie nr 7.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w sposób wskazany w pytaniu. 
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Zapytanie nr 8. 

Wnosimy o zmianę wzoru umowy przez dodanie §8 ust. 4 o treści: 

Wykonawca może odstąpić od Umowy: 

a) jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia za dwa pełne 

miesiące. 

 

Wyjaśnienie nr 8.  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru w umowy przez dodanie §8 ust. 4 o treści: 

„Wykonawca może odstąpić od Umowy: 

a) jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia za dwa pełne miesiące 

liczone od terminu płatności”. 

 

 

Zapytanie nr 9. 

Proszę o sprawdzenie poprawności zamieszczenia postępowania na miniPortalu. 

Przedmiotowego postępowania nie można odszukać po numerze TED 2021/S 147-391650, po 

numerze referencyjnym SMP/UZP/UE/DI/2021/01, po nazwie postępowanie czy nazwie 

Zamawiającego.  

 

Wyjaśnienie nr 9.  

Zamawiający usunął awarię związaną z brakiem możliwości wyszukania postępowania 

wpisując w miniPortalu nazwę postępowania lub numer TED 2021/S 147-391650. 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 


