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Sprawa: wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na swiadczenie 
uslugi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci, na ktorych zamicszkuji} mieszkancy, polozonych na terenie gminy 
Zakrzewo. 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze w toku prowadzonego 
post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na swiadczenie uslugi w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na 
ktorych zamieszkuja^ mieszkancy, polozonych na terenie gminy Zakrzewo, w dniu 8 grudnia 
2016 r. wykonawca zwrocil sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia /SIWZ/. 

W zwiazku z powyzszym, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. 
zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz 
z wyjasnieniami. 

Wykonawca zwrocil si? o nastejDujace wyjasnienie: 

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza (poza sytuacjami, o ktorych mowa w Zalaczniku nr 8 -
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, w rozdz. I l l pkt 4.) jednorazowe zmiany 
harmonogramu wykonywania uslugi wynikajace z sytuacji, ktorych nie mozna bylo 
przewidziec, np. gwaltowne opady sniegu powodujace nieprzejezdnosc drogi? W zalaczonym 
do SIWZ wzorze umowy Zamawiajacy nie przewidzial przypadkow gdy prawidlowe, zgodne 
z harmonogramem wykonanie uslugi jest niemozliwe z przyczyn nie lez^cych po stronie 
Wykonawcy. 
Proponujemy wprowadzenie do umowy ponizszych zapisow: - np. w § 4 zapis - „ 
"1. Wykonawca zobowiazany jest do terminowego odbioru odpadow komunalnych zgodnie 
z ustalonym harmonogramem. 
2. Zmiany harmonogramu odbioru odpadow komunalnych ŝ  dopuszczalne pod warunkiem, 
ze nie wplyna^ na zmniejszenie cz^stotliwosci odbiorow. Zmiany moga bye dokonane tylko w 
celu usprawnienia procesu odbioru odpadow, wynikajacych w szczegolnosci z przyczyn 
technicznych, organizacyjnych lub potrzeb mieszkahcow. Zmiany moga zostac dokonane na 
umotywowany wniosek kazdej ze stron. Zmiany wymagaja^ porozumienia stron umowy, w 
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3. Jednorazowe zmiany harmonogramu wynikajace z sytuacji, ktorych nie mozna bylo 
przewidziec (np. nieprzejezdna droga, gwaltowne opady sniegu itd.) nie wymagaja zmiany 
harmonogramu. W tej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic 
Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach, uniemozliwiajacych terminowy odbior odpadow 
komunalnych. 

- w § 10 zapis -
„W przypadkach, o ktorych mowa w § 4 ust (powotac si% na w/w wprowadzone zapisy) 
Wykonawca nie zostanie obciazony karami umownymi okreslonymi w ust 2 pkt 1 i 2." 



Zamawiajacy udzielil nastepujacych wyjasnien: 
Zamawiajacy dopuszcza jednorazowe zmiany harmonogramu wykonywania uslugi 
wynikajace z sytuacji, ktorych nie mozna bylo przewidziec, np. gwaltowne opady sniegu 
powodujace nieprzejezdnosc drogi. 
Uwzgl?dniajac propozycje zmian do umowy Zamawiajacy wprowadza do wzoru umowy 
nast?pujace zmiany: 
w § 4 ust. 1 pkt 12 srednik zast?puje si? kropka i po kropce dodaje zapis tresci: "Przy czym 
jednorazowe odstepstwo od terminu wyznaczonego w harmonogramie wynikajace z sytuacji, 
ktorych nie mozna bylo przewidziec, np. gwaltowne opady sniegu powodujace 
nieprzejezdnosc drogi, nie wymagaja^ zmiany harmonogramu. W tej sytuacji Wykonawca 
zobowiazany jest niezwlocznie, tj. tego samego dnia, powiadomic Zamawiajacego o braku 
mozliwosci terminowego odbioru odpadow komunalnych i ustala termin odbioru odpadow;" 
w § 10 ust. 2 pkt 2 srednik zast?puje si? kropka i po kropce dodaje zapis tresci: "Wykonawca 

niezostanie obciazony karâ  umowna^ za jednorazowe odstepstwo od terminu wyznaczonego 
w harmonogramie wynikajace z sytuacji, ktorych nie mozna bylo przewidziec, np. gwaltowne 
opady sniegu powodujace nieprzejezdnosc drog;. 

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy ponizszych zapisow: - np. w § 4 
zapis - „ 
"1. Wykonawca zobowiazany jest do terminowego odbioru odpadow komunalnych zgodnie 
z ustalonym harmonogramem", poniewaz § 4 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy brzmi: " Realizujac 
przedmiot zamowienia Wykonawca zobowiazuje si? do: przestrzegania przedtozonego 
Zamawiajacemu i przez niego zaakceptowanego harmonogramu odbioru odpadow 
komunalnych" 
oraz "2. Zmiany harmonogramu odbioru odpadow komunalnych dopuszczalne pod 
warunkiem, ze nie wplynq na zmniejszenie cz?stotliwosci odbiorow. Zmiany moga bye 
dokonane tylko w celu usprawnienia procesu odbioru odpadow, wynikajaxych w 
szczegolnosci z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub potrzeb mieszkahcow. Zmiany 
mog^ zostac dokonane na umotywowany wniosek kazdej ze stron. Zmiany wymagaj^ 
porozumienia stron umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci." 

Otrzymuia: 
wszyscy wykonawcy, ktorym zamawiajacy przekazal SIWZ. 

Do zamieszczenia: 
na stronie internetowej zamawiajacego 

mer Ewa Milkwska 
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