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Michałowo, dnia 02.12.2019r.

IG.271.11.2019

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na: ,,Odbiór odpadów komunalnych z
terenu Gminy Michałowo – 2020r.”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu na ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r”,
opublikowanego w BZP nr 628739-N-2019 z dnia 27.11.2019r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), wyjaśniam co
następuje:
Pytanie 1

Wnoszę o zmianę treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Michałowo – 2020 r.”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie dotyczącym
wzoru umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia, a polegającej na:
W odniesieniu do wzoru umowy:

I.

1.

Wykreśleniu z § 5 umowy ustępu 5.

2.

Zmianie § 5 umowy ustępu 17 zdanie 1 umowy poprzez nadanie mu brzmienia:
„Wykonawca w trakcie realizacji umowy umożliwi Zamawiającemu dostęp do własnej
bazy magazynowo- transportowej, w zakresie skontrolowania przestrzegania zapisów
umowy”.

3.

Zmianie § 5 umowy ustępu 21 umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca jest
zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i
zebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z tym
zastrzeżeniem, że jako miejsce odbioru odpadów komunalnych ustala się punkt w
obszarze maksymalnie 5 m od granicy posesji z drogą dojazdową.”

4.

Wprowadzeniu jako zasady, iż kara umowna stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie
obowiązek naliczenia kary umownej. W związku z powyższym proponujemy następującą
treść § 11 ust. 1 pkt. 1) umowy: „Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w
następujących przypadkach i wysokościach: (…)”

5.

Wprowadzeniu jako zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego
wykonania umowy na zasadzie winy, to jest wprowadzenie kar umownych za zwłokę
oraz w przypadku odstąpienia od umowy i innych, dla których przewidziana jest kara
umowna – gdy okoliczności związane z podstawą odstąpienia leżą po stronie
Wykonawcy i mają charakter zawiniony.

6.

Wprowadzeniu jako zasady, iż kara umowna będzie możliwa do naliczenia dopiero przy
drugim naruszeniu w danym okresie rozliczeniowym oraz wprowadzeniu możliwości
wyjaśniania przez Wykonawcę okoliczności związanych z podstawą naliczenia kary
umownej, w szczególności w zakresie wykazania braku winy Wykonawcy. W związku z
powyższym proponujemy do § 11 umowy dodanie ustępu w następującym brzmieniu:
„Naliczenie kary umownej będzie możliwe po stwierdzeniu dwóch przypadków
nienależytego wykonania umowy, po uprzednim umożliwieniu wykonawcy wykazania
braku jego winy. W przypadku wykazania przez Wykonawcę braku jego winy, kara
umowne nie będzie naliczana.”

7.

Wprowadzeniu jako zasady postanowienia, zgodnie z którym kary umowne stanowiące
określoną część wynagrodzenia przewidzianego w umowie, będą naliczane przez
Zamawiającego od wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie, w miejsce
wynagrodzenia brutto.

8.

Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. a) z kwoty 5 000,00 zł do
kwoty 1 000,00 zł.

9.

Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. b) z kwoty 2 000,00 zł do
kwoty 400,00 zł.

10. Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. c) z kwoty 2 000,00 zł do
kwoty 400,00 zł.
11. Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. d) z kwoty 5 000,00 zł do
kwoty 1 000,00 zł.

kwoty 1 000,00 zł.
12.

Wprowadzeniu w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. e) umowy kary umownej za niewyposażenie
PSZOK w kontenery do zbiórki odpadów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego na wypadek zwłoki, jak również obniżeniu kary umownej za ww.
naruszenie z kwoty 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia do kwoty 20,00 zł za każdy
dzień zwłoki.

13. Wykreśleniu z § 11 ustępu 1 punktu 2) umowy.
14.

Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 3) umowy z poziomu 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy do poziomu 5% wynagrodzenia
netto.

15. Wprowadzeniu do § 11 umowy postanowienia, zgodnie z którym: „Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
przez niego zawinionych w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3
umowy”.
16. Zmianie § 11 ust. 1 pkt. 5) umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Kary umowne płatne
będą w terminie 7 dni od doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej noty
obciążającej, wskazującej podstawę oraz wysokość naliczonej kary umownej.”
17. Proponujemy nadto wprowadzenie dodatkowych postanowień do § 11 umowy, zgodnie
z którymi:
„1) kara umowna nie będzie naliczana w przypadku:

a)

Braku dostępu do pojemnika w miejscu jego odbioru (jako miejsce odbioru
pojemnika ustala się punkt w obszarze 5m granicy posesji od drogi dojazdowej) i
planowanym dniu odbioru zgodnie z harmonogramem – okoliczność powyższa
będzie wykazana przez wykonawcę dokumentacją fotograficzną;

b)

Braku dojazdu do posesji drogą utwardzoną o nośności umożliwiającej poruszanie
się samochodów specjalistycznych – okoliczność powyższa będzie wykazana przez
wykonawcę dokumentacją fotograficzną;

c)

Wykazania przez wykonawcę, iż niewykonanie umowy nastąpiło w związku z
okolicznościami nadzwyczajnymi, to jest: awarią sprzętu przeznaczonego do realizacji
zamówienia o ile niezwłocznie po jej usunięciu nastąpi zrealizowanie obowiązku
umownego.

2) W przypadku wystąpienia w danym dniu kilku naruszeń dających podstawę do
nałożenia kary umownej, zamawiający będzie miał prawo naliczyć tylko jedną karę (bez ich
sumowania).”
II.
1.

2.

W odniesieniu do Opisu przedmiotu zamówienia:
Zmianie punktu 2 lit. j) poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca jest zobowiązany
dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkie
odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z tym zastrzeżeniem, że jako miejsce
odbioru odpadów komunalnych ustala się punkt w obszarze maksymalnie 5 m od granicy
posesji z drogą dojazdową.”
Wykreśleniu z punktu 7 podpunktu 1).

Zmianie punktu 7 podpunktu 13 poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca w trakcie
realizacji umowy umożliwi Zamawiającemu dostęp do własnej bazy magazynowo- transportowej, w
zakresie skontrolowania przestrzegania zapisów umowy”.

zakresie skontrolowania przestrzegania zapisów umowy”.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) który stanowi
załącznik do pisma.

Dokonuje modyfikacji SIWZ:

W rozdziale III SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, obecnie jest:
Pkt. 2 lit. j - ,,Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do
miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach”
Pkt.
7 podpunkt 1) - ,,Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia całkowitej
odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności w zakresie odbioru i transportu odpadów”
Pkt. 7 podpunkt 13) - ,,Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu
nieograniczony dostęp do własnej bazy magazynowo-transportowej, w zakresie
skontrolowania przestrzegania zapisów umowy. Zamawiający będzie miał prawo
sporządzania dokumentacji fotograficznej oraz audiowizualnej z przeprowadzanych
czynności kontrolnych”
Po zmianie jest:

Pkt. 2 lit. j - ,,Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do
miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach,
z tym zastrzeżeniem, że jako miejsce odbioru odpadów komunalnych ustala się punkt w
obszarze maksymalnie 5 m od granicy posesji z drogą dojazdową”

Wykreśla się pkt 7 podpunktu 1 - ,,Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia całkowitej
odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności w zakresie odbioru i transportu odpadów”

Pkt 7 podpunkt 13 - ,,Wykonawca w trakcie realizacji umowy umożliwi Zamawiającemu dostęp
do własnej bazy magazynowo-transportowej, w zakresie skontrolowania przestrzegania
zapisów umowy. Zamawiający będzie miał prawo sporządzania dokumentacji fotograficznej
oraz audiowizualnej z przeprowadzanych czynności kontrolnych”

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia
publicznego.
Niniejsza
modyfikacja
zostanie
dostarczona
niezwłocznie
zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie
internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

Zastępca Burmistrza Michałowa
/-/ Konrad Sikora
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