
 
 
 
GMINA FAŁKÓW                                                                                              Fałków, 2022-11-14 
ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków 
 
Numer sprawy: ZP.271.15.2022 
 

Wszyscy  

Wykonawcy 

 
 
Dotyczy postępowania: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2023 roku”, znak: 
ZP.271.15.2022 
 
 
 Zamawiający działając na podstawie art. 284, pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców: 
 
 
Załącznik nr 8 do SWZ – SOPZ 

Pytanie 1. Pkt 3. 1) lit. c) dot. podanych kodów odpadów. 

Wykonawca zawraca uwagę na istniejącą rozbieżność pomiędzy wymienionymi w tym punkcie 

kodami a tabelą zawartą w Formularzu cenowym. 

Formularz ofertowy nie zawiera niektórych kodów wymienionych we wskazanym wyżej punkcie. 

Brak jest możliwości wyceny tych frakcji odpadów i późniejszego ich fakturowania.  

Odpowiedź: Zamawiający usunął kody stanowiące rozbieżność z kodami zawartymi w 

Formularzu cenowym. Ponadto w formularzu ofertowym dodano kod 20 01 32, który należy 

wycenić 

 

Pytanie 2. Pkt 3. 22) Zamawiający podał, iż „zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania 

pracy pojazdów obsługujących gminę, również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki 

odpadów /../”. 

Wykonawca potwierdza, iż podda się kontroli, natomiast prosi o wykreślenie sformułowania 

dającego możliwość przejazdu kontrolującemu, z uwagi na fakt, iż pojazdy są przystosowane 

do przewozu 3 osób i dokładnie tyle osób stanowi załoga. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął wymóg 

 

Pytanie 3. Pkt 3. 30) Zamawiający podał: „Wykonawca w okresie obowiązywania umowy 

zobowiązany jest do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów komunalnych”. 

Wykonawca jako podmiot odbierający odpady komunalne nie jest obowiązany do osiągnięcia  

w danym roku kalendarzowym poziomu recyklingu w odniesieniu do masy odebranych przez 

siebie odpadów komunalnych. Wykonawca prosi o wykreślenie w/w zapisu z uwagi na fakt, że 

należy to do zadań własnych gminy. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął wymóg 

 

Pytanie 4. Pkt 3. 31) Zamawiający podał: „Wykonawca zagospodaruje odebrane odpady 

komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji /…/”.  

Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów ze względu na zmianę przepisów po 16 lipca 2020 

r. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął wymóg 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SWZ Projekt umowy 

 

Pytanie 5. § 4 Obowiązki Wykonawcy ust. 7 Zamawiający podał, iż Wykonawca zobowiązany 

będzie do wyposażenia nowych punktów wywozowych w pojemniki o pojemności 120 l. 

Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów w związku z ust. 3-4 umowy ze względu na 

obowiązek dostarczania worków do selektywnej zbiórki. Zakup odpowiedniej ilości pojemników 

należy do obowiązków właściciela nieruchomości. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty wskazując konieczność wyposażenia 

nieruchomości w worki na odpady 

 

Pytanie 6. § 4 Obowiązki Wykonawcy ust. 16 Zamawiający podał, iż „Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazywania w wersji elektronicznej w formie linku dostępu do systemu 

monitoringu GPS /…/”. 

Prosimy o zmianę powyższych zapisów w związku z § 5 ust. 7 tj. udostępniania danych z 

urządzeń monitorujących na żądanie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty, zgodnie z  § 5 ust. 7 

 

Pytanie 7. § 4 Obowiązki Wykonawcy ust. 19 Zamawiający podał: „Do obowiązków wykonawcy 

w ramach zaoferowanej ceny należy obowiązek zapewnienia na terenie gminy Fałków 

legalizowanej wagi do ważenia odpadów. W przypadku wystąpienia braku możliwości 

zapewnienia wagi na terenie Gminy za zgoda zamawiającego istnieje możliwość zapewnienia 

wagi na terenie innej sąsiadującej Gminy”. 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dot. obowiązku zapewnienia wagi. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął wymóg 

 

Pytanie 8. § 5 ust. 3 dot. zmiany osoby realizującej prace. 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu z uwagi na możliwość złożenia reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść, uwzględniając możliwość złożenia reklamacji 

 

Pytanie 9. § 5 ust. 4 Zamawiający podał; „Wykonawca zapewni, aby kierowcy samochodów 

dokonujących odbioru odpadów zostali wyposażeni w telefony, w celu umożliwienia stałego 

kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego w czasie świadczenia usługi i posiadali 

upoważnienie do udzielania informacji przedstawicielom Zamawiającego”. 

Wnioskujemy o wykreślenie powyższego zapisu ze względu na zapis § 3 ust 4 umowy, który 

wskazuje na osoby uprawnione do bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął wymóg 

 

Pytanie 10. § 5 ust. 6 oraz § 12 ust. 1 pkt 1.3 dot. terminu reklamacji. 

Prosimy o zmianę zapisu § 5 ust. 6 dot. terminu poprzez zastąpienie go zapisem „w ciągu 3 dni 

roboczych”.  

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu pkt 1.3, gdyż zgodnie z pkt 3. 16) Załącznika nr 8 d SWZ – 

SOPZ: „Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości 

odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w 

przeciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. 

Prosimy o naniesienie tej zmiany we wszystkich miejscach specyfikacji. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty, wskazując termin 3 dni roboczych 

 

Pytanie 11. § 7 ust. 1 Zamawiający podał, iż Wykonawca jest zobowiązany do ewidencji 

zebranych odpadów. „Ewidencja ma zawierać: datę odbioru odpadów, wykaz nieruchomości 

/…/”. 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu dot. podawania wykazu nieruchomości. Wiele posesji jest 

nieoznakowanych i nie ma możliwości precyzyjnego określenia numeru nieruchomości, na co 

Wykonawca nie ma wpływu. 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dot. podawania wykazu nieruchomości z każdego miejsca 

SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął wymóg 



 

Pytanie 12. § 7 ust. 2 i 3 dot. obowiązku przekazywania Zamawiającemu sprawozdań 

miesięcznych w wersji papierowej i elektronicznej.  

Prosimy o wykreślenie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do przekazywania wersji 

papierowej sprawozdania. 

Zapisy SWZ informują, iż załącznikami do sprawozdania są karty przekazania odpadów. 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie konieczności dołączania do sprawozdania w/w 

dokumentów, gdyż prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pełną ewidencję w 

rejestrze BDO. Karty przekazania odpadów dostępne w systemie BDO są widoczne zarówno 

dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy, stanowią sekcję modułu „Ewidencja odpadów”.  

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu konieczności sporządzania i przekazywania wersji 

papierowej sprawozdania wraz z załącznikami z każdego miejsca w specyfikacji. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął wymóg  

 

Pytanie 13. § 7 ust. 9 dot. terminu przekazania sprawozdania  

Wykonawca zawraca uwagę na sprostowanie zapisów ze względu na istniejącą rozbieżność 

pomiędzy terminami. § 7 ust. 5 mówi o przekazaniu raportu do 10 dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po upływie miesiąca sprawozdawczego, natomiast podany 

wyżej ust. 9  o jego przekazaniu „do końca miesiąca następującego po terminie, którego 

dotyczy”. 

Odpowiedź: Zamawiający ujednolicił dane w tym zakresie 

 

Pytanie 14. § 12 ust. 1 pkt 1.2 dot. składania sprawozdań kwartalnych. 

Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów ze względu na brak podstaw prawnych, 

przytoczony akt prawny nie zawiera takiego obowiązku. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął wymóg 

 
 
 
Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert 
 
 
W załączeniu: 
 
Złączniki do SWZ: Formularz oferty, Projekt Umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia – zawierające 
wskazane w w/w wyjaśnieniach zmiany 
 
 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 
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