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Wszyscy oferenci
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu
Gminy Mniszków”

Zgodnie z ust. 1 i ust. 2 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz.759 z późn. zm), Gmina Mniszków przesyła treść wątpliwości oraz pytań dot. przedmiotowego
postępowania wraz z wyjaśnieniami oraz odpowiedziami – część I, w następującym zakresie :

Pytanie nr 1
Wykonawca w trybie art. 181 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (dalej PZP)
informuje o niezgodnych z przepisami ustawy zapisach SIWZ, tj. z rozdz. III pkt. 1.12.1 ostatnie zdanie oraz
§ 6 pkt. 10 załącznika do SIWZ- projekt umowy.
Obydwa zapisy przewidują rozszerzenie zakresu zamówienia, tj. w rozdz III pkt. 1.12.1 poprzez zwiększenie
ilości odpadów, zaś § 6 pkt. 10 projektu umowy poprzez dopuszczenie zmiany (a więc także zwiększenia)
częstotliwości odbioru odpadów. Przy tym zamawiający zastrzega wynagrodzenie ryczałtowe- tj. bez
możliwości jego zmiany w przypadku zwiększenia zakresu. Takie zapisy uniemożliwiają skalkulowanie
wynagrodzenia i całe ryzyko realizacji zamówienia przenoszą na wykonawcę, czym naruszają przepisy art. 7
ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 1 PZP.
Zwiększenia w zakresie częstotliwości i ilość odpadów- co w sposób oczywisty istotnie wpływa na cenę
ofert- możliwe są w drodze zamówień uzupełniających, które zresztą Zamawiający przewiduje.
W związku z powyższym wnosimy o stosowanie zmiany o SIWZ i wskazanie, że wynagrodzenie należy
skalkulować w oparciu o dane z opisu przedmiotu zamówienia- stosownie do art. 29 ust. 1 PZP, zaś w
przypadku zwiększenia częstotliwości odbioru lub ilości odpadów- Zamawiający udzieli zamówień
uzupełniających.

Odpowiedź na pytanie nr1
W rozdziale III pkt 1.12.1 SIWZ podano faktyczne ilości odpadów zebranych z terenu gminy od
mieszkańców, mających na dzień 31.12.2012r. podpisane umowy na wywóz odpadów (927 umów).
Liczba faktyczna mieszkań zamieszkałych - 1215 na terenie gminy, podana w tabeli rozdz.III pkt
1.11.3) na dzień 18.03.2013r jest o 31% większa i dlatego w zdaniu ostatnim rozdz. IIIpkt 1.12.1
SIWZ podano, że prognozuje się wzrost ilości odbieranych odpadów wg nowego systemu zbiórki o
około 30%. Zgodnie z ogólnymi krajowymi tendencjami demograficznymi przez najbliższy rok nie
wzrośnie liczba mieszkańców gminy, a wręcz zmaleje. Tak więc liczba wytwarzanych odpadów
również nie powinna wzrosnąć w ciągu najbliższego roku.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oprócz w/w posesji zamieszkałych Wykonawca ma
również obowiązek odbioru odpadów z PSZOK, z punktów przy aptekach, z punktów przy
szkołach oraz odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością wg opisu w rozdziale III pkt 1.6
SIWZ.
Nie planuje się zwiększenia częstotliwości odbioru oraz znacznych zmian ilości odpadów, ponad
opisane w przedmiocie zamówienia i ofertę należy skalkulować w oparciu o te dane.
Na terenie Gminy Mniszków nie ma zabudowy wielorodzinnej, dlatego zmianą Nr 2 SIWZ
zmieniono treść § 6 w projekcie umowy poprzez wykreślenie punktu nr 10.
Ewentualne zamówienie uzupełniające może być udzielone na zasadach, o których mowa w art. 67
Pzp ( Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)
.
Pytanie nr 2
Zastrzeżone w § 11 ust. 1 lit „a”i „b”, kary umowne są rażąco wygórowane biorąc pod uwagę okoliczność
„uruchamiającą” karę. W orzecznictwie wskazuje się, że kary winny być dostosowane do zakresu naruszeń,
w ślad za czym w obrocie kary w przypadkach podobnych do powołanych w w/w postanowieniach
umownych, tj. za jednodniową zwłokę w dokonaniu czynności, wynoszą 0,01% do 0,05% (rzadko do 0,1%)

wynagrodzenia, przy czym przyjmuje się zazwyczaj wynagrodzenie za okres świadczenia usługi.
Tymczasem w wyżej wymienionym zapisie nie dość, że zamawiający zastrzegł sobie karę w wysokości
odpowiednio: 0,3 % i 1 % w stosunku do drobnych naruszeń, to jeszcze za podstawę jej obliczenia przyjął
całość wynagrodzenia brutto (zatem z podatkiem VAT stanowiącym daninę publiczną). W takiej wysokości
kara przybiera raczej postać nieuzasadnionego wynagrodzenia. Zastrzeżenie nadmiernych kar umownych
narusza przepisy art. 5 i 484 § 2 in fine w związku z art. 139 ust. 1 PZP. Wnosimy zatem o stosowne zmiany
w SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zmianą Nr 2 SIWZ zmniejszono w załączonym projekcie umowy
zastrzeżonych w § 11 ust.1 lit „a” i „”b” .

wielkości kar umownych

Pytanie nr 3
Czy pojemniki SM 240 litrów przeznaczone do segregacji odpadów mogą być zastąpione pojemnikami SM
120 l w ilości, która zapewni pojemność wymaganą w specyfikacji?
np. 2 pojemniki SM 120l w zamian za pojemnik SM 240 l.

Odpowiedź na pytanie nr 3
Tak. Zamawiający dopuszcza zastąpienie wymaganego pojemnika SM 240 litrów dwoma
pojemnikami SM 120 litrów dla zapewnienia wymaganych pojemności, o których mowa w
specyfikacji.
Pytanie nr 4
Do zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 42 Ustawy o odpadach do wniosku, o którym mowa w
ust. 1 dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Czy gmina Mniszków takową decyzje
posiada?

Odpowiedź na pytanie nr 4
Gmina Mniszków dostarczy Wykonawcy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganą
dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie PSZOK po podpisaniu umowy w terminie do 30 dni. Z
przyczyn formalno-prawnych w pierwszym kwartale rozliczeniowym nie będą naliczane kary
umowne za brak wywozu odpadów z PSZOK.
Pytanie nr 5
Wykonawca wskazuje, że w rozdziale 3 pkt 1.5.1 zamawiający zobowiązuje wykonawcę do
zawarcia umów na wyposażenie w pojemniki (wynajem, dzierżawa) natomiast w projekcie umowy
§ 11ust. 1A przewiduje karę za zwłokę, w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki. Co w
przypadku gdy mieszkańcy nie będą chcieli podpisać umowy dzierżawy pojemnika z wykonawcą?
Odpowiedź na pytanie nr 5
Treść rozdziału III pkt 1.5.1 została zmieniona w zmianie nr 2 SIWZ.
Przypadki incydentalne winny być rozpatrywane indywidualnie przy udziale Zamawiającego.
Pytanie nr 6
Wykonawca wskazuje na istotne rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ tj rozdział III ust.1.8 pkt. 5, gdzie
mówi się o fakturze miesięcznej i projektem umowy § 3 ust.2 i § 4 ust.1, gdzie wskazuje się na kwartalny
okres rozliczeniowy.

Odpowiedź na pytanie nr 6
Zmianą nr 2 SIWZ skorygowano oczywistą omyłkę w rozdziale III ust. 1.8 pkt 5 SIWZ.

