
ZNAK POSTĘPOWANIA: PJ.271.06.2022 

Klwów, dnia 21.12.2022 r. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 

ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2021 r. poz. 1129 z późń. zm) dla 

zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

położonych  na terenie Gminy Klwów” 

 

Pytanie nr 1 

W Szczegółowym opisie zamówienia punkt 3.1 Zamawiający zapisał: 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) 

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą w systemie pojemnikowym (sztywne pojemniki PCV o 

minimalnej poj. 120l), które dostarczy Wykonawca w terminie do 31.12.2022 roku. 

Natomiast w Szczegółowym opisie zamówienia punkt 3.2 Zamawiający zapisał: 

Worek o pojemności 120l koloru czarnego oznaczone napisem „Odpady Zmieszane” przeznaczony na 

odpady niesegregowane (zmieszane). 

1. Wnosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma obowiązek podstawienia pojemników czy dostarczenie 

worków koloru czarnego. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma obowiązek podstawienia pojemników o minimalnej poj. 120l oraz worków. Worki 

koloru czarnego stanowią uzupełnienie w przypadku wytworzenia przez mieszkańców większej ilości 

odpadów i należy je również dostarczać w miarę potrzeb zgodnie zapisami w szczegółowym opisie 

zamówienia punkt 3.1 

 

Pytanie nr 2 

W Szczegółowym opisie zamówienia punkt 3.2 Zamawiający zapisał: 

„worek o pojemności 120l koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” przeznaczone na odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.” 

2. Wnosimy o usunięcie zapisu. W punkcie 13 podpunkt 3 Zamawiający wskazuje że 100% gospodarstw 

zadeklarowało kompostowanie odpadów zielonych. Zamawiający nie przewidujerównież tego rodzaju 

odpadu w formularzu ofertowym. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy w Szczegółowym opisie zamówienia zostały poprawione 

 

Pytanie nr 3 

W Szczegółowym opisie zamówienia punkt 4.1 Zamawiający zapisał: 



„Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji harmonogramów wśród mieszkańców nieruchomości do 

dnia 31.12.2022r.” 

3. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji harmonogramów wśród 

mieszkańców nieruchomości w ciągu 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego”. Termin otwarcia ofert 

wskazany jest na 22.12.2022r., Zamawiający w pkt. 4.4. OPZ wskazuje, że Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia projektu harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, a 

Zamawiający ma kolejne 2 dni na jego akceptację. Nie jest zatem możliwe rozdystrybuowanie 

harmonogramów wśród mieszkańców do 31.12.2022r. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z sugestią Zamawiający zmienił zapisy dotyczące terminów dystrybucji harmonogramów wraz 

z informacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów wśród mieszkańców. Zmiany w opisie 

przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone. 

 

Pytanie nr 4 

W formularzu ofertowym Zamawiający zapisał: 

 

4. Wnosimy o usunięcie Instalacji do których będą przekazywane odpady zielone – odpady te nie 

znajdują się w formularzu cenowym, nie stanowią zatem przedmiotu zamówienia 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrażą zgodę na zmiany w formularzu ofertowym, tym samym zmiany zostały 

wprowadzone. 

 

Pytanie nr 5 

W Formularzu ofertowym Zamawiający zapisał:  
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym baterie i akumulatory (20 01 23*, 20 01 24, 20 01 
35*, 20 01 36)  
5. Katalog odpadów nie zawiera kodu 20 01 24. Wnosimy o zmianę zapisu.  

 

Odpowiedź: 

Kod 20 01 24 został usunięty z formularza ofertowego 



Pytanie nr 6 
W Formularzu ofertowym Zamawiający zapisał: 

 
6. W celu prawidłowej kalkulacji wnosimy o wskazanie kodów odpadów, częstotliwości oraz wielkości 
pojemników w poszczególnych placówkach.  

Odpowiedź: 

Opis dotyczący odbioru odpadów został zmodyfikowany. Wielkości oraz ilość pojemników dla wyżej 

wymienionych punktów odbioru został podany w punkcie 13, ppkt 4. Odpady z jednostek 

organizacyjnych są odbierane z taką samą częstotliwością jak odpady od mieszkańców.  

Pytanie nr 7 

W projekcie umowy §12 pkt 8 Zamawiający zapisał:  
„za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu oraz ulotki – w wysokości 50,00 zł za 
każdy dzień zwłoki”  
7. Wnosimy o zmianę zapisu na: „ za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu – w 
wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki”. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie 
przewiduje wydruku ulotek dla mieszkańców.  

 

Odpowiedź: 
Zapis został zmodyfikowany. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia 
harmonogramu odbioru odpadów wraz z informacją o sposobie segregowania odpadów. 

  



Pytanie nr 8 
W projekcie umowy §12 pkt 10 i §12 pkt 11 Zamawiający zapisał:  
10) za niewywiązanie się z poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odzysku w 
wysokości stanowiącej dwukrotność opłaty nałożonej na Gminę Klwów przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;  

11) za niewywiązanie się z poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości stanowiącej dwukrotność opłaty nałożonej 
na Gminę Klwów przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;  
 
8. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przerzuca na Wykonawcę obowiązek osiągnięcia 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych oraz dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji?  
 
Tego rodzaju zapisy, i przerzucenie obowiązku jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących 
przepisów, gdyż odpowiednie przepisy prawa jednoznacznie wskazują na to, że obowiązek ten obciąża, 
z mocy praw, gminy. Z istoty tzw. prawa publicznego wynika bowiem, że obowiązki podmiotu 
publicznego, a takim jest jednostka samorządu terytorialnego, nie mogą być w drodze czynności 
prawnej przenoszone na inny podmiot, w tym podmiot prywatny. Tego rodzaju delegacja jest możliwa 
tylko i wyłącznie na podstawie wyraźnego postanowienia ustawy, a takiego zapisu w przepisach ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak. W konsekwencji powyższego zaskarżone zapisy są 
z mocy prawa nieważne i Zamawiający powinien je wykreślić z OPZ, względnie odpowiednio zmienić, 
gdyż ich konstrukcja powoduje, że to na Wykonawcę w sposób nieuzasadniony ekonomicznie 
przerzucone zostaje ryzyko, na wystąpienie którego Wykonawca nie ma wpływu. To bowiem po stronie 
gminy leży obowiązek zapewnienia warunków niezbędnych do osiągania odpowiedniego poziomu 
odzysku odpadów, w ramach którego może zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina określa także zasady eksploatacji tych 
instalacji.  
Wobec powyższego, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności kontraktowej za nieosiągnięcie 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  
Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących osiągnięcia poziomów recyklingu przez Wykonawcę z 
Istotnych postanowień umowy. 

Odpowiedź: 

Odnosząc się do §12 pkt 10 oraz 11 istotnych postanowień umowy Zamawiający może zapisać, że 

Wykonawca ma obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, a w przypadku jego 

nieosiągnięcia obciążyć wykonawców karami. Jednakże nie należy tej sytuacji traktować jak 

"przeniesienia" ww. wskazanego obowiązku. 

Gmina ma prawo do ukształtowania stosunku prawnego w taki sposób, aby nałożyć na wykonawcę 

wyłonionego w trybie postępowania o zamówienia publiczne obowiązek uzyskiwania odpowiednich 

poziomów recyclingu i zapewnienia sobie prawidłowej realizacji usług. Poprzez takie zobowiązanie o 

charakterze kontraktowym, gmina nie wyzbywa się ciążącej na niej odpowiedzialności, wynikającej z 

mocy prawa określonej w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach - dalej u.u.p.g. Zatem, zobowiązania wykonawcy do dbałości o osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyclingu nie można oceniać jako przeniesienia obowiązku, wynikającego z mocy 

przepisów prawa i spoczywającego na gminie. 

Osiągnięcie przez gminy zakreślonych poziomów recyklingu jest szczegółowym obowiązkiem w ramach 

utrzymania czystości i porządku jako zadania własnego gminy wynikającego z art. 3 ust. 1 u.u.c.p.g.. W 

art. 3 ust. 2 u.u.c.p.g. na gminy nałożono szereg obowiązków, w tym zapewnienie osiągnięcia 



odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. Ponieważ z mocy u.u.c.p.g. gmina - co do zasady - ma obowiązek powierzyć wykonywanie 

zadania własnego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy - przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu, to powinna mieć 

również możliwość zapewnienia sobie prawidłowej realizacji tych usług. Sposób ich wykonywania przez 

wykonawcę ma decydujący wpływ na możliwość wypełnienia przez gminę obowiązków związanych z 

selektywną zbiórką odpadów i osiąganiem wymaganych poziomów recyklingu. Wobec uchylenia art. 

6g u.u.c.p.g. do zamówień publicznych na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości stosuje się 

przepisy u.p.z.p. W ocenie Gminy, w ustawie tej nie wprowadzono zakazu umownego uregulowania 

odpowiedzialności wykonawców za osiągnięcie poziomów recyklingu, za które ustawowo odpowiada 

gmina. 

 Jednocześnie zastrzeżenie kar umownych stanowi dopuszczalny na mocy art. 483 § 1 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej k.c., sposób wyegzekwowania od wykonawcy wypełnienia tego 

zobowiązania. Zdaniem Gminy, nie sposób również twierdzić, że takie uregulowanie (tj. zobowiązanie 

do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu) stanowi ułożenie stosunku prawnego o treści lub 

celu sprzecznym z k.c. lub zasadami współżycia społecznego, a więc wykracza poza granice zasady 

swobody kontraktowej stron wynikającą z art. 3531 kc. 

Poparcie takiego stanowiska znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu wyrokach KIO. 

 

 

 

Biorąc pod uwagę zakres udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonał przedłużenia terminu  

składania ofert. Udzielone powyżej odpowiedzi na zadane pytania oraz wyjaśnienia stają się integralną 

częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w 

trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.  

 

Kierownik Zamawiającego 


