
Żarki, 10.09.2021 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

dot.: zamówienia pn. „Transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z  terenu Gminy Żarki” 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), 

Zamawiający – Gmina Żarki w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi: 

Pytanie Oferenta: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią zapisu rozdziału VI pkt 32 

ppkt 1 SWZ a formularzem oferty, w zakresie dotyczącym wymogu spełniania 

normy emisji spalin przez pojazdy służące do transportu i odbioru odpadów 

komunalnych. W SWZ wskazano na wymóg posiadania przez wszystkie pojazdy 

normy emisji spalin nie niższej niż EURO 4, natomiast w formularzu oferty 

wskazana jest norma EURO 5. Proszę o określenie, którą normę emisji - EURO 4 

czy EURO 5 - winny posiadać pojazdy służące do transportu i odbioru i odpadów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pojazdy służące do realizacji przedmiotu umowy nie mogą posiadać normy 

niższej niż EURO 4, natomiast zgodnie z kryterium oceny oferty nr 3 – aspekt 

środowiskowy, wykonawca otrzymuje dodatkowe punkty oceny za pojazdy 

spełniające normę EURO 5. 

Pytanie Oferenta: 

Zamawiający w SWZ w zakresie dotyczącym wyposażenia PSZOK w 

pojemniki w rozdziale IV pkt 22 wskazał, że dla składowania mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych wymagany jest kontener 20 m³. Wykonawca 

wskazuje, że kontener o pojemności 20 m³ jest kontenerem nietypowym (bardzo 

małym), nie stosowanym jako wyposażenie PSZOK. Ponieważ standardowo 

stosowane są kontenery o pojemności 34 m³ lub 37 m³, wskazanie jako 

wyposażenie PSZOK kontenera o  pojemności 20 m³ może faworyzować 

jednego z wykonawców, który taki kontener (kontenery) posiada. Czy 

zamawiający dopuści zatem możliwość wyposażenia PSZOK w kontener o 

pojemności 34 m³ lub 37 m³ celem składowania mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych. Również w zakresie pojemników na popiół stanowiących  
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wyposażenie PSZOK zamawiający określił rozdziale IV pkt 22 SWZ wymóg, aby pojemnik był o 

pojemności 1100 l. Ponieważ standardowo stosowane są do składowania popiołu pojemniki o większej 

pojemności tj. 4,5 m³ lub 7 m³. wskazanie jako wyposażenie PSZOK pojemnika na popiół o pojemności 

1100 l może faworyzować tego z wykonawców, który taki pojemnik (pojemniki) posiada. Czy zamawiający 

dopuści możliwość wyposażenia PSZOK w pojemnik (pojemniki) na popiół o pojemności 34 m³ lub 37 m³, 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiające dopuszcza możliwość podstawienia proponowanych, większych pojemników. Wyszczególnione 

w specyfikacji są minimalne wymagane pojemności pojemników, zamawiający dopuszcza podstawienie 

większy kontenerów dla każdej z frakcji. 

 

Pytanie Oferenta 

Wykonawca podnosi, że w § 3 pkt 1 oraz pkt 2 projektu umowy, który stanowi załącznik do SWZ w sposób 

błędny wskazano kiedy ma nastąpić sporządzenie i przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę 

wymaganych sprawozdań. Projekt umowy wskazuje, że sprawozdania będą przekazywane wraz z „fakturą za 

czerwiec 2020” Wykonawca wnosi o poprawienie tego błędu w treści umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Punkt 1 i 2 zostaje zmodyfikowany i otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca sporządzi roczne sprawozdanie 

podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz sprawozdanie podmiotu 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.” Na stronę postępowania dodano 

załącznik – o nazwie ZMIENIONY Zalacznik_nr_7_do_SWZ_wzor_umowy.docx 

 

Pytanie Oferenta 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu rozdziału IV pkt 29 ppkt 16 SWZ poprzez dokładne określenie 

lokalizacji w jakiej będzie dokonywane ważenie. Zapis SWZ wskazujący jedynie na teren Gminy jest zbyt 

ogólny.  Wykonawca prosi o uzupełnienie SWZ również o zapis wskazujący, kto ponosił będzie koszty 

ważenia. Określenie tych kwestii przez Zamawiającego jest konieczne dla prawidłowego przygotowania 

oferty przez wykonawcę, w tym szczególności przy dokonywaniu kalkulacji kosztów świadczonej usługi (m. 

in w zakresie uwzględnienia w przygotowywanej ofercie kosztów dojazdu do miejsca ważenia), 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Ważenie pojazdów odbierających odpady komunalne odbywa się w Żarkach przy ul. Topolowej 8. Koszt 

ważenia pojazdów pozostaje po stronie zamawiającego. 

 

Pytanie Oferenta 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a formularzem oferty w zakresie dotyczącym 

frakcji odpadów do odbierania których zobowiązany będzie wykonawca. W formularzu oferty brak jest 

bowiem pozycji dla odpadów zbieranych w ramach zbiórki ulicznej tj. mebli i innych odpadów 



wielkogabartytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektryczny i elektronicznego. Brak ten, w ocenie 

wykonawcy, uniemożliwia poprawne skalkulowanie oferty cenowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Formularz ofertowy został uzupełniony o brakujące pozycję. Na stronę postępowania dodano załącznik 

ZMIENIONY Zalacznik_nr_1_do_SWZ.docx 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmian SWZ : 

 

1) w Dziale IV Opis Przedmiotu zamówienia, w pkt 6, w 12 wierszu tabeli poprawiono kody odpadów: 

„12. baterie i akumulatory 20 01 33*, 20 01 34, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05” 

 

2) w Dziale VI Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia z postępowania, w pkt 2 ppk 

4) lit a wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej 

wartości 500 000,00 zł przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy 

Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w 

kilku odrębnych zamówieniach. 

 

W związku ze zmianą w SWZ został uaktualniony załącznik nr 5 i dodany na stronę postępowania pod 

nazwą: ZMIENIONY Zalacznik nr 5 składany na wezwanie Zam.docx 

 

Powyższa zmiana SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 90 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) 

dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu i w oparciu o art. 88 ust. 1 ustawy Zamawiający udostępnia 

ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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