Halinów, 23.04.2020 r.
Wszyscy Wykonawcy
Nr sprawy: ZP. 271.3.2020

Dotyczy: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów”
Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pyt.1.
Zamawiający w rozdziale V pkt. 6.1.2. SIWZ wymaga od Wykonawcy wpisu do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których
mowa w art. 49 ust.1 pkt 4) oraz art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z
2019r. poz. 701 ze zm.) prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (BDO).
Prosimy o wyjaśnienie, czy w pkt 6.1.2. SIWZ Zamawiający wymaga wpisu, jako transportujący
odpady w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit.B ustawy o odpadach, ponieważ rodzaj wpisu nie wynika z pkt
6.1.2. SIWZ. Wpis, jako podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 50 ust. 1
pkt 7 lit. b ustawy o odpadach jest nadmiarowy, ponieważ Zamawiający wymaga już wpisu do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (w pkt 6.1.1. SIWZ). W konsekwencji konieczne jest także doprecyzowanie
odpowiedniego postanowienia w ogłoszeniu.
Ad.1.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w rozdziale V pkt. 6.1.2. SIWZ. Zamawiający
wymaga wpisów oraz stosownych zezwoleń niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę usługi,
która jest przedmiotem zamówienia, tj. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów.
Jednym z niezbędnych elementów, które pozwalają wykonać usługę zgodnie z przepisami prawa jest
posiadane zezwolenia na transport odpadów wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia, natomiast Zamawiający celowo nie zawęził zakresu wpisu, o którym mowa w rozdziale
V pkt. 6.1.2. SIWZ, gdyż Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, w zależności od rodzaju
prowadzonej działalności i rodzaju posiadanej instalacji zobowiązani są do wpisu na podstawie
różnych ustępów art. 50 ustawy o odpadach. Jeśli Wykonawca będzie zagospodarowywał część
odpadów
we własnym zakresie, to jego wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty

w opakowaniach i gospodarujących odpadami nie będzie ograniczał się jedynie do transportu
odpadów.

Pyt.2.
W pkt 6.1.3. SIWZ Zamawiający wymaga zezwolenia na odbieranie odpadów, o którym mowa w
art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.), jednak nie
precyzuje, jakie rodzaje odpadów mają być objęte zezwoleniem
Prosimy o wyjaśnienie, jakie rodzaje odpadów wymienione w OPZ mają być objęte zezwoleniem na
zbieranie, w szczególności czy zezwoleniem na zbieranie mają być objęte wszystkie odpady
określone w OPZ. W konsekwencji konieczne jest także doprecyzowanie odpowiedniego
postanowienia w ogłoszeniu.
Ad.2.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w rozdziale V pkt. 6.1.3. SIWZ dotyczących
zezwolenia za zbieranie odpadów, ponieważ Wykonawcy, którzy przystępują do przetargu
są zobowiązani do posiadania zezwoleń na zbieranie odpadów adekwatnych do rodzaju prowadzonej
działalności i rodzaju posiadanej instalacji. Resztę odpadów Wykonawca musi przekazać
do innego zbierającego odpady i / lub do instalacji, która posiada stosowne zezwolenie
na zagospodarowanie danego rodzaju odpadów. Pyt.3.
Pyt.3.
W pkt 7 OPZ Zamawiający zawarł wzór sprawozdania miesięcznego z realizacji zamówienia
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH4) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA BEZ
UWZGLĘDNIANIA W TEJ CZĘŚCI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
Nazwa i adres
Rodzaj
Masa odebranych
Sposób
instalacji,
Kod odebranych
odebranych
odpadów
zagospodarowania
do której zostały
odpadów
odpadów
komunalnych
odebranych odpadów
przekazane odpady komunalnych
komunalnych
[Mg]
komunalnych
komunalne
W pkt II w kolumnie pierwszej Zamawiający wskazał, że należy podać nazwę i adres instalacji.
Przedmiotowe sprawozdanie wzorowane jest na wzorze sprawozdania podmiotu odbierającego,
jednak Zamawiający pominął objaśnienia w zakresie sposobu wypełniania sprawozdania. Wynika z
nich możliwość wskazania zarówno instalacji, jak i miejsca zbierania odpadów. W przypadku
sprawozdań miesięcznych oczywistym jest, że mogą pojawić się odpady przekazane zbierającemu
odpady.
Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy wypełniając ww. sprawozdanie miesięczne w kolumnie drugiej
wykonawca ,może wpisać dane dotyczące instalacji lub miejsca zbierania odpadów.
Ad.3.
Zamawiający, w sprawozdaniu miesięcznym, dopuszcza wskazanie miejsca zbierania odpadów.
W sprawozdaniu rocznym podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

przekazywanym do Burmistrza Halinowa trzeba kierować się natomiast objaśnieniami załączonymi do
tego sprawozdania.

Pyt.4.
W formularzu ofertowym oferty, Rozdział III ust. 7 jest zapis:
Oferta złożona została na …. Stronach (kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …
do nr…
Składając ofertę w postaci elektronicznej (formularz oferty i JEDZ) nie ma możliwości
ponumerowania stron.
Prosimy o wykreślenie zapisu.
Ad.4.
Odpowiadając na pytanie-wniosek Wykonawcy wykreśla się zapis w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1, zapis:
„Oferta została złożona na ...... stronach (kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ..... do nr .....”
Pyt.5.
Zgodnie z art. 59 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE jednolity europejski dokument
zamówienia przedstawia się wyłącznie w formie elektronicznej. W związku z powyższym prosimy o
umożliwienie złożenia formularza JEDZ za pomocą narzędzia udostępnionego przez UZP pod
linkiem: espd.uzp.gov.pl.
Ad.5.
Odpowiadając na pytanie – wniosek Wykonawcy, Zamawiający informuje, że Wykonawca przy
wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na
stronie https://espd.uzp.gov.pl).
Pyt.6.
SIWZ, Rozdział V i VI
Zamawiający w Rozdziale V SIWZ ust. 6 pkt 6.1. postawił warunki w zakresie kompetencji i
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej i określił, że Wykonawca ma
wykazać, że posiada:
6.1.1. wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9c i następne ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2010, ze
zm.), prowadzony przez Burmistrza Halinowa w zakresie objętym przedmiotem zamówienia –
załącznik nr 7 do SIWZ.
6.1.2. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4) oraz art. 50 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) prowadzonym przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego (BDO)
6.1.3 zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o
odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.),
Natomiast w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) nie wskazał, czy wymaga na potwierdzenie
spełnienia ww. warunku dokumentów.

Prosimy o wyjaśnieni, czy Zamawiający wymaga złożenia dokumentów , (jeśli tak to jakich) na
potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w Rozdziale V ust. 6 SIWZ.

Ad.6.
Odpowiadając na pytanie, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w rozdziale VI ust. 3 poprzez dodanie
punktów: 3.3; 3.4; i 3.5, o następującej treści:
“3.3 Wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9c i następne ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.),
prowadzony przez Burmistrza Halinowa w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – załącznik nr
7 do SIWZ
3.4 Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4) oraz art. 50 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) prowadzonym przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego (BDO).
3.5 Zezwolenie na zbieranie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)”

Pyt.7.
Dot. zapisu Umowy w §4 ust. 2
Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę z Instalacją Komunalną na przyjmowanie odebranych od
właścicieli nieruchomości niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
biodegradowalnych.
Dot. zapisu Umowy w §5 ust. 15
W przypadku, gdy zawarta umowa, wskazana w § 4 ust. 2 wygaśnie, Wykonawca obowiązany jest
do zawarcia nowej umowy oraz przekazania jej kopii Zamawiającemu,
w terminie 21 dni od dnia wygaśnięcia umów, pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy.
Prosimy o dostosowanie zapisów do sytuacji, gdy Wykonawca jest Instalacją Komunalną
przyjmującą odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne oraz
odpady biodegradowalne.
Ad.7.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy w § 4 ust. 2, ani zapisów § 5 ust. 15, gdyż
oczywistym jest, że Wykonawca posiadający status Instalacji Komunalnej nie musi okazywać umowy
na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych zmieszanych odpadów
komunalnych oraz / lub odpadów biodegradowalnych. Zamawiający zweryfikuje zgodność danych na
podstawie posiadanych przez Wykonawcę zezwoleń i wpisów.
Pyt.8.
SIWZ, Rozdział III, ust. 8
Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie
czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę,

natomiast w Projekcie umowy w par. 5 ust. 22 w ciągu trzech dni od rozpoczęcia wykonywania
przez nich tych czynności.
Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.

Ad.8.
1) w § 5 ust.22 zamiast „trzech dni”, wpisuje się „siedmiu dni”;
2) w § 5 ust.25, zamiast “w terminie dłuższym niż 3 dni od dnia rozpoczęcia czynności”, wpisuje się
“w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia czynności”.
Pyt.9.
Dot. zapisów Umowy w §14
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli zostały
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian.
Zapisy par. 14 wskazuję jedynie, kiedy może zostać zmieniona umowa, nie określa natomiast, jakie
zmiany umowy Zamawiający dopuszcza (termin, wynagrodzenie).
Zamawiający napisał, że dopuszcza zmianę umowy w szczególności w zakresie
1) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w tym zmiany stawki podatku od towarów i
usług (VAT) oraz zmian prawa miejscowego, - brak wskazania jak te zmiany mogą się
przełożyć na umowę: czy Zamawiający dopuszcza: zmianę wynagrodzenia, terminu realizacji,
sposobu realizacji umowy.
2) zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokości
minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
3) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa,
wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np.
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie) – brak wskazania jak te zmiany mogą
przełożyć się na umowę: czy Zamawiający dopuszcza: zmianę wynagrodzenia, terminu
realizacji, sposobu realizacji umowy.
4) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły
wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie
zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu
wykonania przedmiotu Umowy; za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego
skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności za siłę wyższą z
zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak : huragan,
trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie
radioaktywne, - można dodać epidemie.
5) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. – brak wskazania jak te zmiany
mogą się przełożyć na umowę: czy Zamawiający dopuszcza: zmianę wynagrodzenia, terminu
realizacji, sposobu realizacji umowy.
6) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku znaczącej podwyżki cen
przyjmowania odpadów w Instalacjach Komunalnych oraz za składowanie odpadów (tzw.
opłaty marszałkowskiej).

Pkt 6 wskazuje, że podwyżka cen przyjmowania odpadów w Instalacjach Komunalnych oraz za
składowanie odpadów może spowodować zmiany w sposobie realizacji umowy. Prosimy o
dopuszczenie możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku znaczącej podwyżki cen
przyjmowania odpadów w Instalacjach Komunalnych.
Zamawiający nie określił, w jaki sposób powyższe zmiany będą mogły wpłynąć na zmianę umowy.
Ad.9.
Odpowiadając na pytanie, Zamawiający zmienia zapisy istotnych postanowień umowy (IPU)–
załącznik nr 6 do SIWZ w §14 ust.2, poprzez:
1) wykreślenie treści pkt 1, 2, 3, 5, 6,
2) dodanie w punkcie 4, po słowach: “skażenie radioaktywne, “ słowa: epidemie”
Pyt.10.
Dot. zapisów Umowy w §14 ust. 7.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego niniejszej umowy.
Ograniczenie zakresu rzeczowego zamówienia stanowi istotną zmianę umowy. Prosimy o
określenie sytuacji, warunków, w których takie ograniczenie może wystąpić a także
przewidywanego przez Zamawiającego zakresu tego ograniczenia oraz jak będzie ono przekładać
się na zmiany pozostałych ustaleń umowy.
Odp.10.
Odpowiadając na pytanie, Zamawiający zmienia zapisy IPU w §14 poprzez wykreślenie ust.7 o treści:
„7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego niniejszej umowy.”

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w związku z modyfikacjami treści
SIWZ i w związku z tym wpisuje się zamiast:

„ 1. Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu w formie opisanej w rozdziale VII pkt 9
SIWZ w terminie do dnia 27.04.2020 r. do godz. 12:00
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Halinowie,
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, pokój nr 24 (sala konferencyjna) w dniu 27.04.2020 r. o
godz. 12:15”
Wpisuje się :

„ 1. Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu w formie opisanej w rozdziale VII pkt 9
SIWZ w terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 12:00
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Halinowie,
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, pokój nr 24 (sala konferencyjna) w dniu 30.04.2020 r. o
godz. 12:15”
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