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RGK.271.3.2019.DCh 
 
Zamawiający: 
Gmina Radziejowice 
96-325 Radziejowice 
ul. Kubickiego 10 
 

 
Radziejowice, 09.04.2019r.  

 
Adresat: 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego 

 

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RGK.271.3.2019.DCh pn.:  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radziejowice, na 
których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych 
Nr ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 063-
146896; data publikacji ogłoszenia 29.03.2019r 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje zmiany treści SIWZ (załączników do SIWZ), 
w tym również w zakresie terminu składnia ofert. 
 
A. Pytania i odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ, pkt. I.3).10) 
Zgodnie z tymi zapisami wykonawca powinien dostarczyć tzw. pakiet startowy worków. Dodatkowo 
wykonawca zabezpieczy 100 szt. worków każdego rodzaju do urzędu i będzie je uzupełniał w miarę potrzeb. 
Co to znaczy? Czy Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie zobowiązany dostarczać worki 
działkowiczom, metodą wymiany worek pełny na pusty? Jaką ilość worków każdego koloru i rozmiaru tzn. 60 
litrów, 120 litrów wykonawca powinien przewidzieć na realizację całego zamówienia? 
Informacja o ilości worków danego rodzaju/grubości jest niezbędna, w celu prawidłowej wyceny niniejszego 
zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w rozdziale I pkt 3 ppkt 8) SOPZ zawarł informację: 
„8) Wykonawca bez dodatkowych opłat zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia właścicieli 
nieruchomości w worki o pojemności od 60l do  120l z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość 
worków przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów”, 
co oznacza, że wykonawca zapewnia w trakcie trwania umowy systematyczne uzupełnianie worków podczas 
każdego odbioru odpadów.  
Zapis w rozdziale I pkt 3 ppkt 10) oznacza, że właściciele nieruchomości będą mieli możliwość pobrania 
worków również w Urzędzie Gminy. W przypadku wyczerpania się zapasów worków w urzędzie, wykonawca 
będzie zobowiązany do dostarczenia partii worków w celu uzupełnienia braków. Zamawiający nie wskazuje 
konkretnej liczby worków jaką wykonawca powinien zabezpieczyć. Wykonawca zobowiązany jest do 
oszacowania liczby worków na podstawie danych określonych w rozdziale I pkt 3 ppkt 4) SOPZ. 
Ponadto zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 zamawiający we własnym zakresie zapewni tzw. pakiet 
startowy. 
 
Jednocześnie zamawiający podkreśla, że zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy (par. 6) obowiązującą 
formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie zestawienia wykonanych prac i 
poniesionych kosztów (płatności na podstawie faktycznych ilości odebranych i zagospodarowanych 
odpadów). 
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Pytanie 2: Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ, pkt. I.3).10) 
Zamawiający oczekuje dostarczenia pakietów startowych worków na działki do dnia 30.04.2019r. 
Zdaniem wykonawcy ten termin nie jest realny do wykonania, z uwagi na to, że Wykonawca od momentu 
uzyskania informacji o wyborze jego oferty będzie musiał zamówić worki, przygotować pakiety startowe i 
rozwieźć, dodatkowo w tym okresie wypadają dni wolne od pracy z uwagi na święta wielkanocne. 
W związku z powyższym proponujemy, żeby wykonawca mógł dostarczyć pakiety startowe do Urzędu Gminy 
Radziejowice do dnia 26.04.2018, a Działkowicze samodzielnie odbieraliby pakiety worków z urzędu gminy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z obowiązku zapewnienia przez wykonawcę tzw. pakietu startowego. 
W związku z powyższym wykreśleniu ulegają zapisy:  

• rozdz. V pkt 2 SIWZ, 

• par. 5 ust. 2 wzoru umowy. 
Natomiast SOPZ - rozdz. I pkt 3 – podpunkty 8) i dalej otrzymują brzmienie: 
8) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, bez dodatkowych opłat, zobowiązany będzie do zapewnienia 

i wyposażania właścicieli nieruchomości w worki o pojemności od 60l do  120l z folii LDPE o grubości 
zapewniającej wytrzymałość worków przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. 
Dodatkowo wykonawca zabezpieczy minimum po 100 szt. worków dla poszczególnych frakcji odpadów i 
będzie je uzupełniał sukcesywnie do Urzędu Gminy w miarę zgłaszanych potrzeb. 

9) Zamawiający zapewni dla właścicieli nieruchomości tzw. pakiet startowy, który będzie obejmował:  
a) dla właścicieli nieruchomości z zadeklarowaną segregacją odpadów: 20 worków czarnych 120 l na 

odpady komunalne, 5 worków żółtych 120 l na odpady plastik, metal, puszki, 5 worków niebieskich 
120l na papier i tekturę, 5 worków zielonych 60 l na szkło, 5 worków brązowych 120l na odpady 
ulegających biodegradacji   

b) dla właścicieli nieruchomości z zadeklarowanym brakiem segregacji odpadów -  15 worków  czarnych 
120 l na odpady komunalne. 

10) Worki powinny być  oznaczone  informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów oraz musi 
znajdować się na nich nazwa: „Gmina Radziejowice”. 

 
Pytanie 3:  
W jakim terminie wykonawca otrzyma wykaz posesji objętych zamówieniem od Zamawiającego? W celu 
prawidłowego oszacowania kosztów niniejszego zamówienia niezbędne jest podanie wykazu adresowego 
posesji przewidzianych do obsługi, zwłaszcza, że według wiedzy wykonawcy działki rekreacyjne są znacznie 
oddalone od siebie. Prosimy więc o przedłożenie wykazu działek przewidzianych do obsługi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza od niniejszego postępowania wykaz posesji objętych zamówieniem. Wykaz posesji 
stanowiący załącznik do niniejszego pisma obejmuje 458 posesji. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
szacunkowa liczba nieruchomości wynosi 474 i taką wartość należy przyjąć do wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
Dalej zgodnie z SOPZ rozdz. I pkt 2 ppkt 2): 
W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczba obsługiwanych nieruchomości. 
Powyższy zapis nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia. 
Podstawą zmiany wynagrodzenia jest ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów. Co jest zgodne z 
ustaloną zasadą wynagrodzenia kosztorysowego szczegółowo opisanego w par. 6 wzoru umowy. 
W związku ze zdaniem pierwszym powyżej wykreśleniu ulega ust. 3 w par 4 wzoru umowy. 
 
Pytanie 4:  
Czy w zakres niniejszego zamówienia wchodzi wydrukowanie i dostarczenie harmonogramu wywozu 
odpadów na działki? Jeżeli tak, to w jakim terminie powinny one być dostarczone do działkowiczów? 
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Odpowiedź: 
Wykonawca nie jest zobowiązany do wydrukowania i dostarczenia działkowiczom harmonogramu wywozu 
odpadów z działek. 
 
Pytanie nr 5: W harmonogramie odbioru odpadów wskazanym w SOPZ zamawiający przewiduje jeden 
termin odbioru odpadów gabarytowych i innych. Proszę o informację, czy w ramach tego wywozu 
działkowicze będą mogli wystawić nieograniczoną ilość odpadów np. pobudowanych, innych? 
Odpowiedź:      
W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych właściciele nieruchomości będą mogli wystawić 
nieograniczoną ilość odpadów.  
Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy (par. 6) obowiązującą 
formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie zestawienia wykonanych prac i 
poniesionych kosztów (płatności na podstawie faktycznych ilości odebranych i zagospodarowanych 
odpadów). 
 
B. Zmiana terminu składania ofert 
W związku powyższymi wyjaśnieniami oraz w związku ze zmianami treści SIWZ oraz załączników do SIWZ, 
zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6, z uwzględnieniem zapisów art. 38 ust 4a, ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dokonuje przedłużenia terminu składania ofert i w związku z tym dokonuje 
następującej zmiany treści SIWZ: 

 
Rozdz. XII pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 16.04.2019r. do godziny 09.00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r., o godzinie 09.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 

Radziejowicach, ul. Kubickiego 10. 
 

 
C. Powyższe zmiany w zakresie zmiany terminu składania ofert skutkują zmianą treści ogłoszenia o 

zamówieniu. 
 

 
................................. 

 
Załączniki: 

1. Wykaz posesji objętych zamówieniem 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


