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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ; MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU 

SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”. 

 

Zamawiający - Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – działając na podstawie 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.09.2019 

r. wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1: 

„W związku z faktem, że zamówienie ma być realizowane przez okres dwóch lat (do końca 2021 roku), a 

bardzo istotnym elementem jego kalkulacji, wpływającym bezpośrednio na stawkę, w ramach której 

realizowane będą poszczególne usługi jest opłata marszałkowska, Wykonawca wnosi o wprowadzenie do 

umowy zapisów, które pozwolą na zwaloryzowanie wynagrodzenia wykonawcy w związku ze wzrostem 

stawki opłaty marszałkowskiej w roku 2021. Proponowany przez Wykonawcę zapis, który mógłby znaleźć 

się w § 8 ust. 5 umowy, brzmi:  

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 podlega waloryzacji w roku 2021 o wartość wzrostu stawki opłaty 

marszałkowskiej obowiązującej w roku 2021, jaką Wykonawca zobowiązany jest uiszczać w związku z 

realizacją umowy. 

Wykonawca wskazuje, że nie jest w stanie w sposób rzetelny oraz realny wycenić oferowanych przez siebie 

usług w roku 2021, bez wiedzy dotyczącej wysokości wskazanej wyżej opłaty marszałkowskiej w roku 2021. 

Wiedzę taką uzyska prawdopodobnie pod koniec roku 2020, co naraża go na to, że zamówienie w roku 

2021 będzie realizował w oparciu o stawki, które (przy uwzględnieniu wzrostu opłaty marszałkowskiej) nie 

zapewnią mu zysku w ogóle lub zysk ten będzie kształtował się na poziomie nie gwarantującym opłacalności 

realizacji zamówienia. W tym zakresie zapisy umowy należy uznać za niesymetryczne, przerzucają one 

bowiem całe ryzyko w powyższej kwestii na Wykonawcę. 

Warto także zauważyć, że powyższe proponowane postanowienie pozostaje w pełnej zgodzie z 

obowiązującymi przepisami Ustawy pzp i stanowi de facto rozwinięcie przewidzianej już przez 

Zamawiającego waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianą wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2021 (§ 8 ust. 4 umowy). 

Wykonawca wskazuje także, że innym sposobem na uchronienie przedmiotowego postępowania przez 

zarzutem niesymetryczności postanowień umownych jest skrócenie okresu realizacji zamówienia do 31 

grudnia 2020 roku.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie, jednakże w sposób odmienny 

od zaproponowanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 2: 

„Rozdział II, część B pkt 5 

„Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w trakcie wykonywania umowy zgłoszonych przez 

Zamawiającego nowo powstałych punktów odbioru, nie ujętych we wcześniejszych wykazach, w niezbędne 

worki do zbiórki selektywnej dla zabudowy jednorodzinnej. Wyposażenie nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego”. 



Pytanie: Czy pierwsze wyposażenie nowo powstałego punktu w worki do zbiórki selektywnej może 

nastąpić poprzez odebranie worków przez mieszkańca z miejsca składania deklaracji, po uprzednim 

dostarczeniu ich przez Wykonawcę ?” 

 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 3: 

„Rozdział IV, pkt 1 

„W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca realizujący usługę zobowiązany jest do przekazywania 

Zamawiającemu dziennego raportu wagowego, odzwierciedlającego wszystkie ważenia odpadów 

pochodzących z terenu Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia”. 

Pytanie: Czy dzienny raport wagowy może być generowany z programu wagowego, w przypadku gdy 

zawiera wszystkie dane wskazane w załączniku nr 2 ?” 

 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 4: 

„Rozdział V, część B pkt 9 

„… System powinien być obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, włączając w to wszystkie 

popularne przeglądarki dostępne na rynku, w tym Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer…” 

Pytanie: Czy pomimo powyższego zapisu Zamawiający jest skłonny dopuścić system, który opiera się na 

zainstalowaniu oprogramowania monitorującego i lokalizującego pojazdy na komputerze? Niestety nie 

wszystkie systemy działają z poziomu przeglądarki internetowej, jednak zainstalowanie takiego 

oprogramowania jest bardzo proste i zajmuje mało czasu. Wykonawca w takim przypadku zobowiązałby 

się do wykonania instalacji. W przypadku podtrzymania tego zapisu wystąpi konieczność zmiany systemu, 

co spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów obsługi.” 

 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 5: 

„Rozdział VII, 

„Tabela 2.” 

Pytanie: Proszę o dokładne określenie przewidywanej ilości odpadów selektywnych przeznaczonych do 

zbierania z terenu ZGDO w latach 2020 – 2021 osobno dla każdej grupy odpadów w danym sektorze tj.: 

- plastik 

- papier 

- szkło 

- bio 

- odpady 20 01 32”  

 

Odpowiedź: 

Na terenie Związku Gmin Dolnej Odry w 2018 roku odebrano 1 487,37 Mg odpadów komunalnych 

segregowanych z papieru, tworzyw sztucznych w tym metali i szkła oraz odpadów komunalnych o kodzie 

20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni. Tabela nr 1 przedstawia ilości odpadów segregowanych 

odebranych w 2018 roku w poszczególnych sektorach i kodach: 



Tabela nr 1 

 
  

Jednocześnie informujemy, że frakcja BIO szacowana jest na podstawie danych przekazywanych przez 

Główny Urząd Statystyczny wg. którego na jednego mieszkańca wg GUS przypada 0,023 Mg odpadów 

biodegradowalnych rocznie. Obecnie frakcja BIO w tym choinki naturalne znajduje się w zmieszanych 

niesegregowanych odpadach komunalnych. Liczba mieszkańców wg deklaracji o wysokości odpadów 

komunalnych zamieszkujących Związek Gmin Dolnej Odry wynosi 34 380 osób. W 2018 roku na terenie 

10 gmin Związku Gmin Dolnej Odry odebranych zostało 8 481,52 Mg zmieszanych niesegregowanych 

odpadów komunalnych (w tym odpadów ulegających biodegradacji i choinek naturalnych), Wskazane w 

Załączniku nr 1 do SIWZ, ROZDZIAŁ VII. ust. 6 - tabela nr 1. 

Na terenie Związku Gmin Dolnej Odry odbiera się rocznie około 0,1 Mg odpadów o kodzie  

20 01 32. 

Pytanie nr 6: 

„Rozdział VII, punkt 8 

„Dla potrzeb złożenia oferty na część V, część VI, część VII i część VIII zamówienia Zamawiający określa 

szacowaną liczbę worków do zbiórki selektywnej o minimalnej pojemności 80l/ 120l 

a) Sektor I – 217 386 

b) Sektor II – 255 606 

c) Sektor III – 122 538 

d) Sektor IV – 182 676 

Zamawiający zastrzega, iż podane ilości worków do zbiórki selektywnej mogą ulec zmianie w trakcie 

świadczenia usługi z uwagi na zwiększenie lub zmniejszenie stopnia segregacji odpadów, liczby 

mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości, liczby nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin 

wskazanych w rozdziale I pkt 1. Zmiana ilości worków w tym zakresie nie wymaga zmiany umowy.” 

Pytanie: Proszę o dokładne określenie przewidywanej ilości worków przeznaczonych do zbiórki odpadów 

selektywnych osobno dla każdej grupy odpadów w danym sektorze tj.: 

- worki na plastik 

- worki na papier 

- worki na szkło” 

sektor gmina 15 01 01 15 01 02 15 01 06 15 01 07 razem

Boleszkowice 7,93 0 49,28 34,83

Cedynia 9,23 0 56,19 39,22

Moryń 14,16 0 73,17 51,37

razem 31,32 0 178,64 125,42 335,38

Banie 0 0 121,46 93,42

Bielice 0 0 64,66 45,35

Lipiany 0 0 112,66 70,08

razem 0 0 298,78 208,85 507,63

Stare Czarnowo 0 0 91,06 56,08

Warnice 0 0 60,64 41,26

razem 0 0 151,7 97,34 249,04

Dolice 0 0 178,18 97,48

Marianowo 0 1,9 63,04 54,72

razem 0 1,9 241,22 152,2 395,32

razem ilość odpadów z podziałem z frakcje i sektory Mg 2018

I

II

III

IV



Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje precyzyjnymi i dokładnymi danymi o ilości worków przeznaczonych do 

zbiórki odpadów selektywnych osobno dla każdej grupy odpadów w danym sektorze. Tabela nr 2 

przedstawia szacowane ilości do zbiórki odpadów selektywnych osobno dla każdej grupy odpadów w 

danym sektorze. 

Tabela nr 2 

 

 

MODYFIKACJA 

Zamawiający – Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – działając na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący 

sposób: 

Rozdział IV SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - ust. 3 

Przed modyfikacją jest: 

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę 

Części. Wykonawca, który składa ofertę na dwie lub więcej Części zamówienia musi dysponować 

odpowiednim zapleczem technicznym i sprzętowym oraz potencjałem kadrowym, umożliwiającym 

realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dwóch Części równolegle, tj. w tym samym czasie.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę 

Części. Wykonawca, który składa ofertę na dwie lub więcej Części zamówienia musi dysponować 

odpowiednim zapleczem technicznym i sprzętowym oraz potencjałem kadrowym, umożliwiającym 

realizację przedmiotu zamówienia w zakresie tych Części równolegle, tj. w tym samym czasie.” 

 

Rozdział IV SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - ust. 5 

Przed modyfikacją jest: 

„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ (dalej zwany „SOPZ).” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (dalej zwany „SOPZ”).” 

 

Rozdział XII SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – ust. 1 

Przed modyfikacją jest: 

„Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2019 r. do godz. 10:00 w sposób 

opisany w Rozdziale XI SIWZ.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2019 r. do godz. 10:00 w sposób 

opisany w Rozdziale XI SIWZ.” 

 

Rozdział XII SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – ust. 2 

sektor

przyjęta do 

szacunku ilość 

zabudowy 

jednorodzinnej 

i wielorodzinnej 

do 7 lokali

przyjęta do 

szacunku liczba 

mieszkańców 

wg deklaracji

ilość worków 

na plastik 

przewidywana 

na 2 lata 

umowy

ilość worków 

na szkło 

przewidywana 

na 2 lata 

umowy

ilość worków 

na papier 

przewidywana 

na 2 lata 

umowy

razem ilość 

worków 

przewidywana 

na 2 lata 

umowy

I 2 787 9 066 122 628 55 740 39 018 217 386

II 3 277 11 326 144 188 65 540 45 878 255 606

III 1 571 5 835 69 124 31 420 21 994 122 538

IV 2 342 8 153 103 048 46 840 32 788 182 676

ogółem 9 977 34 380 438 988 199 540 139 678 778 206



Przed modyfikacją jest: 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Zamawiającego, w 

pokoju nr 1.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Zamawiającego, w 

pokoju nr 1.” 

 

Rozdział XV SIWZ - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – ust. 6 

Po pkt. 3) dodaje się pkt 4) o następującym brzmieniu: 

„4) Potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy (porozumienia), o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 

3 Wzoru Umowy (jeżeli dotyczy)” 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ –Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Rozdział II, cz. B ust. 5 

Przed modyfikacją jest: 

„Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w trakcie wykonywania umowy zgłoszonych przez 

Zamawiającego nowo powstałych punktów odbioru, nie ujętych we wcześniejszych wykazach, w niezbędne 

worki do zbiórki selektywnej dla zabudowy jednorodzinnej. Wyposażenie  nastąpi najpóźniej w ciągu 10 

dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w trakcie wykonywania umowy zgłoszonych przez 

Zamawiającego nowo powstałych punktów odbioru, nie ujętych we wcześniejszych wykazach, w niezbędne 

worki do zbiórki selektywnej dla zabudowy jednorodzinnej. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, do dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego określonej przez Zamawiającego liczby i rodzaju worków do zbiórki selektywnej.” 

 

Rozdział III cz. A ust. 13 

Przed modyfikacją jest: 

„Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz 

Zamawiającego mogą jednocześnie odbierać odpady komunalne  z  nieruchomości na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz z części niezamieszkałej nieruchomości, która 

w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które  nie są objęte  systemem gospodarowania 

odpadami prowadzonym przez ZGDO pod warunkiem, że: 

1) pojemniki, w których gromadzone będą odpady są w sposób trwały i widoczny (na przedniej części 

pojemnika, nie na klapie)oznakowane adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik, oraz 

symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm. . 

2) przedstawione zostaną Zamawiającemu informacje dotyczące ilości obsługiwanych nieruchomości 

niezamieszkałych, wraz ze wskazaniem adresu, ilości i pojemności pojemnika/pojemników, rodzaju 

prowadzonej działalności na danym adresie oraz rodzaju odebranych odpadów łącznie dla danego 

miesiąca kalendarzowego. Wykonawca na podstawie przedstawionych informacji ma obowiązek 

odliczenia od masy ogólnie zebranych odpadów, masę odpadów odebranych z terenów niezamieszkałych 

przy założeniu,  

że pojemność pojemników odpowiada ilości odebranych odpadów. 1m3 odpadów zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych waży 

0,148 MG. Informacje te należy przedstawić Zamawiającemu wraz z dziennymi raportami, o których 

mowa w rozdziale IV ust. 1.” 



Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz 

Zamawiającego mogą jednocześnie odbierać odpady komunalne  z  nieruchomości na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz z części niezamieszkałej nieruchomości, która 

w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które  nie są objęte  systemem gospodarowania 

odpadami prowadzonym przez ZGDO pod warunkiem, że: 

1) pojemniki, w których gromadzone będą odpady są w sposób trwały i widoczny (na przedniej części 

pojemnika, nie na klapie) oznakowane adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik, oraz 

symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm, 

2) przedstawione zostaną Zamawiającemu codzienne informacje dotyczące ilości obsługiwanych 

nieruchomości niezamieszkałych, z wyszczególnieniem adresu i rodzaju prowadzonej działalności na 

danym adresie oraz ilości i pojemności pojemnika/pojemników i rodzaju odebranych odpadów, oraz 

masy odebranych odpadów, łącznie dla danego dnia. Wykonawca na podstawie przedstawionych 

informacji ma obowiązek odliczenia od masy ogólnie zebranych odpadów, masę odpadów odebranych 

z terenów niezamieszkałych przy założeniu, że pojemność pojemników odpowiada ilości odebranych 

odpadów. 1m3 odpadów zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych waży 0,148 MG. Informacje te należy przedstawić Zamawiającemu 

wraz z dziennymi raportami, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1.” 

Rozdział III cz. B ust. 12 

 

Przed modyfikacją jest: 

„Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz 

Zamawiającego mogą jednocześnie odbierać odpady komunalne  z  nieruchomości na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz z części niezamieszkałej nieruchomości, która 

w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które  nie są objęte  systemem gospodarowania 

odpadami prowadzonym przez ZGDO pod warunkiem, że: 

1) pojemniki, w których gromadzone będą odpady są w sposób trwały i widoczny (na przedniej części 

pojemnika, nie na klapie)oznakowane adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik, oraz 

symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm, 

2) przedstawione zostaną Zamawiającemu informacje dotyczące ilości obsługiwanych nieruchomości 

niezamieszkałych, wraz ze wskazaniem adresu, ilości i pojemności pojemnika/pojemników, rodzaju 

prowadzonej działalności na danym adresie oraz rodzaju odebranych odpadów łącznie dla danego 

miesiąca kalendarzowego. Wykonawca na podstawie przedstawionych informacji ma obowiązek 

odliczenia od masy ogólnie zebranych odpadów, masę odpadów odebranych z terenów niezamieszkałych 

przy założeniu, że pojemność pojemników odpowiada ilości odebranych odpadów. 1 m3 odpadów z 

papieru i tektury, czasopism, gazet, itp., w tym opakowań waży 0,053 MG, 1m3 odpadów segregowanych 

ze szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego i kolorowego waży 0,220 MG, 1m3 odpadów 

segregowanych z metalu, tworzyw sztucznych, w tym opakowań oraz opakowań wielomateriałowych i 

typu tetrapak waży 0,0250 MG. Informacje te należy przedstawić Zamawiającemu wraz z dziennymi 

raportami, o których mowa w rozdziale IV ust. 1.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz 

Zamawiającego mogą jednocześnie odbierać odpady komunalne  z  nieruchomości na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz z części niezamieszkałej nieruchomości, która 

w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie 



zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które  nie są objęte  systemem gospodarowania 

odpadami prowadzonym przez ZGDO pod warunkiem, że: 

1) pojemniki, w których gromadzone będą odpady są w sposób trwały i widoczny (na przedniej części 

pojemnika, nie na klapie)oznakowane adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik, oraz 

symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm, 

2) przedstawione zostaną Zamawiającemu codzienne informacje dotyczące ilości obsługiwanych 

nieruchomości niezamieszkałych, z wyszczególnieniem adresu i rodzaju prowadzonej działalności na 

danym adresie oraz ilości i pojemności pojemnika/pojemników i rodzaju odebranych odpadów, oraz 

masy odebranych odpadów, łącznie dla danego dnia.. Wykonawca na podstawie przedstawionych 

informacji ma obowiązek odliczenia od masy ogólnie zebranych odpadów, masę odpadów odebranych 

z terenów niezamieszkałych przy założeniu, że pojemność pojemników odpowiada ilości odebranych 

odpadów. 1 m3 odpadów z papieru i tektury, czasopism, gazet, itp., w tym opakowań waży 0,053 MG, 

1m3 odpadów segregowanych ze szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego i kolorowego 

waży 0,220 MG, 1m3 odpadów segregowanych z metalu, tworzyw sztucznych, w tym opakowań oraz 

opakowań wielomateriałowych i typu tetrapak waży 0,0250 MG. Informacje te należy przedstawić 

Zamawiającemu wraz z dziennymi raportami, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1.” 

Rozdział IV ust. 1 

 

Przed modyfikacją jest: 

„W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca realizujący usługę zobowiązany jest do przekazywania 

Zamawiającemu dziennego raportu wagowego, odzwierciedlającego wszystkie ważenia odpadów 

pochodzących z terenu Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dane w raporcie wagowym muszą być w pierwszej 

kolejności posortowane wg gmin oraz kolejno wg daty odbioru. Raport wagowy z dnia ważenia Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną do godziny 10:00 dnia następnego. Jeżeli 

termin przekazania raportu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to 

za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. Wraz z raportem wagowym Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać skan oryginału dokumentu/kwitu wagowego/ potwierdzającego ważenie, 

zgodnie z wykazem w raporcie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych 

jest zobowiązany przekazać kopie wszystkich dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem w 

formie papierowej.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych, 

z uwzględnieniem ust. 4, objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca realizujący usługę zobowiązany 

jest do przekazywania Zamawiającemu dziennego raportu wagowego, odzwierciedlającego wszystkie 

ważenia odpadów pochodzących z terenu Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnego ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 

generowania raportów wagowych z programu wagowego, w przypadku gdy zawierać one będą wszystkie 

dane wskazane w załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dane w raporcie 

wagowym muszą być w pierwszej kolejności posortowane wg gmin oraz kolejno wg daty odbioru. Raport 

wagowy z dnia ważenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną do 

godziny 10:00 dnia następnego. Jeżeli termin przekazania raportu przypada w święto (dzień ustawowo 

wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. Wraz 

z raportem wagowym Wykonawca zobowiązany jest przekazać skan oryginału dokumentu/kwitu wagowego/ 

potwierdzającego ważenie, zgodnie z wykazem w raporcie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w 

terminie 7 dni kalendarzowych jest zobowiązany przekazać kopie wszystkich dokumentów, potwierdzone za 

zgodność z oryginałem w formie papierowej.” 

Rozdział IV ust. 4 



Po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 

„W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych, 

w przypadku gdy pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych 

realizowanych na rzecz Zamawiającego jednocześnie dokonują odbioru odpadów komunalnych z  

nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz z części 

niezamieszkałej nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a 

w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są 

objęte  systemem gospodarowania odpadami prowadzonym przez ZGDO, Wykonawca realizujący usługę 

zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu zbiorczej informacji dotyczącej ilości obsługiwanych 

nieruchomości niezamieszkałych, z wyszczególnieniem adresu i rodzaju prowadzonej działalności na 

danym adresie oraz ilości i pojemności pojemnika/pojemników i rodzaju odebranych odpadów, oraz masy 

odebranych odpadów, łącznie dla danego miesiąca kalendarzowego. Przekazanie zbiorczych, miesięcznych 

informacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych w Rozdziale III Część A ust. 13 i Rozdziale 

III Część B ust. 12.” 

 

Rozdział V cz. A, cz. B oraz cz. C, ust. 9-10 

Przed modyfikacją jest: 

„9. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia, trwania 

umowy oraz w okresie 12 miesięcy po zakończeniu umowy, co najmniej dwóch dostępów (utworzenie i 

udostępnienie co najmniej dwóch  kont użytkowników) do pełnej wersji systemu monitorującego i 

lokalizującego pojazdy Wykonawcy, o którym mowa w ust 7. Wykonawca udziela co najmniej dwóch 

dostępów do systemu bez względu na ilość części wykonywanego zamówienia. System powinien być 

obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, włączając w to wszystkie popularne przeglądarki 

dostępne na rynku, w tym Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer. System powinien 

umożliwić monitorowanie położenia pojazdów w czasie rzeczywistym, oraz umożliwiać wgląd w dane 

archiwalne z całego okresu trwania umowy minimum do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy. 

Usługa powinna cechować się wysoką dostępnością; przywrócenie dostępu do systemu nie powinno trwać 

dłużej niż 24 godzin. System musi pozwalać na automatyczne, proste generowanie, zapisywanie i 

przechowywanie kompletnej dokumentacji oraz kopii kompletnej dokumentacji w bazie danych i na 

nośnikach zewnętrznych. System musi gwarantować stały dostęp do zebranych informacji, w tym 

archiwalnych. System musi umożliwiać prezentowanie danych zarówno w formie tabel przestawnych, 

wykresów jak i wizualizacji na mapach. System może posiadać wstępnie skonfigurowane wzorce raportów. 

Dane eksportowane z systemu powinny znajdować się w formatach wskazanych w Krajowych Ramach 

Interoperacyjności. System musi pozwalać na precyzyjne wyszukiwanie i generowanie raportów, również 

na podstawie kryteriów wskazanych przez Zamawiającego, w formie tabel przestawnych, wykresów jak i 

wizualizacji na mapach, przy użyciu odpowiednich filtrów ułatwiających wyszukiwanie np. punktu odbioru, 

pojazdu, za dowolny okres i za dowolne miejsce, co najmniej z dokładnością co najmniej do miejscowości 

i ulicy (minuty, godziny, dni, miesiące, miejsca, ulice, adresy), pozwalających ocenić prawidłowe 

wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości i wykorzystywanie pojazdów. 

System musi wskazywać sposób wykorzystania pojazdu (auta, maszyny) na określonej trasie i czas 

poszczególnych czynności jakie wykonywał. Raporty np. zdarzeń, pracy pojazdu, itp., generowany z 

systemu musi pozwalać odtworzyć sposób wykorzystania pojazdu (auta, maszyny). System musi pozwalać 

na automatyczne, proste generowanie, zapisywanie i przechowywanie kompletnej dokumentacji oraz kopii 

kompletnej dokumentacji w bazie danych i na nośnikach zewnętrznych. System musi gwarantować stały 

dostęp do zebranych informacji, w tym archiwalnych. System musi umożliwiać prezentowanie danych 

zarówno w formie tabel przestawnych, wykresów  jak i wizualizacji na mapach.  



10. Obsługa systemu, o którym mowa w ust. 9, nie powinna wymagać instalacji dodatkowych 

komponentów na komputerze użytkownika; dopuszczalne jest wykorzystanie przez system wtyczek dla 

przeglądarek internetowych: Oracle Java, Adobe Flash, Microsoft Silverlight.”   

 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„9. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia, trwania 

umowy oraz w okresie 12 miesięcy po zakończeniu umowy, co najmniej dwóch dostępów (utworzenie i 

udostępnienie co najmniej dwóch  kont użytkowników) do pełnej wersji systemu monitorującego i 

lokalizującego pojazdy Wykonawcy, o którym mowa w ust 7. Wykonawca udziela co najmniej dwóch 

dostępów do systemu bez względu na ilość części wykonywanego zamówienia. System powinien być 

obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, włączając w to wszystkie popularne przeglądarki 

dostępne na rynku, w tym Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer. System powinien 

umożliwić monitorowanie położenia pojazdów w czasie rzeczywistym, oraz umożliwiać wgląd w dane 

archiwalne z całego okresu trwania umowy minimum do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy. 

Usługa powinna cechować się wysoką dostępnością; przywrócenie dostępu do systemu nie powinno trwać 

dłużej niż 24 godziny. System musi pozwalać na automatyczne, proste generowanie, zapisywanie i 

przechowywanie kompletnej dokumentacji oraz kopii kompletnej dokumentacji w bazie danych i na 

nośnikach zewnętrznych. System musi gwarantować stały dostęp do zebranych informacji, w tym 

archiwalnych. System musi umożliwiać prezentowanie danych zarówno w formie tabel przestawnych, 

wykresów jak i wizualizacji na mapach. System może posiadać wstępnie skonfigurowane wzorce raportów. 

Dane eksportowane z systemu powinny znajdować się w formatach wskazanych w Krajowych Ramach 

Interoperacyjności. System musi pozwalać na precyzyjne wyszukiwanie i generowanie raportów, również 

na podstawie kryteriów wskazanych przez Zamawiającego, w formie tabel przestawnych, wykresów jak i 

wizualizacji na mapach, przy użyciu odpowiednich filtrów ułatwiających wyszukiwanie np. punktu odbioru, 

pojazdu, za dowolny okres i za dowolne miejsce, co najmniej z dokładnością co najmniej do miejscowości 

i ulicy (minuty, godziny, dni, miesiące, miejsca, ulice, adresy), pozwalających ocenić prawidłowe 

wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości i wykorzystywanie pojazdów. 

System musi wskazywać sposób wykorzystania pojazdu (auta, maszyny) na określonej trasie i czas 

poszczególnych czynności jakie wykonywał. Raporty np. zdarzeń, pracy pojazdu, itp., generowany z 

systemu musi pozwalać odtworzyć sposób wykorzystania pojazdu (auta, maszyny). Obsługa systemu, 

opartego o dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, nie powinna wymagać instalacji 

dodatkowych komponentów na komputerze użytkownika; dopuszczalne jest wykorzystanie przez system 

wtyczek dla przeglądarek internetowych: Oracle Java, Adobe Flash, Microsoft Silverlight. 

10. Zamawiający dopuszcza system, który opiera się na zainstalowaniu oprogramowania monitorującego 

i lokalizującego pojazdy na komputerze Zamawiającego, przy czym system powinien umożliwić 

monitorowanie położenia pojazdów w czasie rzeczywistym, oraz umożliwiać wgląd w dane archiwalne z 

całego okresu trwania umowy minimum do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy. Usługa powinna 

cechować się wysoką dostępnością; przywrócenie dostępu do systemu nie powinno trwać dłużej niż 24 

godziny. System musi pozwalać na automatyczne, proste generowanie, zapisywanie i przechowywanie 

kompletnej dokumentacji oraz kopii kompletnej dokumentacji w bazie danych i na nośnikach zewnętrznych. 

System musi gwarantować stały dostęp do zebranych informacji, w tym archiwalnych. System musi 

umożliwiać prezentowanie danych zarówno w formie tabel przestawnych, wykresów jak i wizualizacji na 

mapach. System może posiadać wstępnie skonfigurowane wzorce raportów. Dane eksportowane z systemu 

powinny znajdować się w formatach wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności. System musi 

pozwalać na precyzyjne wyszukiwanie i generowanie raportów, również na podstawie kryteriów 

wskazanych przez Zamawiającego, w formie tabel przestawnych, wykresów jak i wizualizacji na mapach, 

przy użyciu odpowiednich filtrów ułatwiających wyszukiwanie np. punktu odbioru, pojazdu, za dowolny 



okres i za dowolne miejsce, co najmniej z dokładnością co najmniej do miejscowości i ulicy (minuty, 

godziny, dni, miesiące, miejsca, ulice, adresy), pozwalających ocenić prawidłowe wykonanie usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości i wykorzystywanie pojazdów. System musi 

wskazywać sposób wykorzystania pojazdu (auta, maszyny) na określonej trasie i czas poszczególnych 

czynności jakie wykonywał. Raporty np. zdarzeń, pracy pojazdu, itp., generowany z systemu musi pozwalać 

odtworzyć sposób wykorzystania pojazdu (auta, maszyny).  

 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do instalacji i utrzymania oprogramowania i 

systemu na co najmniej 2 stanowiskach - urządzeniach. 

  

Jeżeli instalacja i użytkowanie oprogramowania i systemu będzie wymagało instalacji i użytkowania 

dodatkowych komponentów, wtyczek i bibliotek, w tym płatnych, to Wykonawca na własny koszt i ryzyko 

zobowiązany jest do ich instalacji, ponoszenia opłat licencyjnych i innych kosztów wymaganych do 

prawidłowego, bezawaryjnego działania systemu przez cały okres trwania umowy i minimum do 12 

miesięcy po zakończeniu realizacji umowy. 

  

W przypadku uszkodzenia urządzenia, na którym było zainstalowane oprogramowanie u Zamawiającego, 

Wykonawca obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, jednak nie później niż 

w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia o awarii urządzenia uniemożliwiającej dalsze korzystanie z 

oprogramowania i systemu, do instalacji oprogramowania i innych komponentów, wtyczek i bibliotek oraz 

przeniesienia licencji z uszkodzonego urządzenia na nowe urządzenie wskazane przez Zamawiającego.”    

 

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór Umowy 

 

§ 4 pkt 9) Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umowy (porozumienia), 

o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy, w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy,*” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy (porozumienia), 

o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy*” 

 

§ 8 ust. 5 Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu i roku kalendarzowym oraz 

za okres realizacji postanowień niniejszej Umowy będą sporządzone i przedstawione Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej: 

-  sprawozdania miesięczne, o których mowa w rozdziale IV Załącznika nr 1 Umowy – opatrzone 

pieczęciami i podpisami; 

-  zbiorcze zestawienia ważeń odpadów sporządzone dla potrzeb dokumentowania przekazania              i 

zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozdziale IV Załącznika nr 1 Umowy – opatrzone 

pieczęciami i podpisami; 

-  ewidencje przypadków, w których odbiór odpadów zmieszanych lub selektywnych nie został dokonany 

ze wskazaniem przyczyn niedokonania ich odbioru.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu i roku kalendarzowym oraz 

za okres realizacji postanowień niniejszej Umowy będą sporządzone i przedstawione Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej: 

1) sprawozdania miesięczne, o których mowa w rozdziale IV Załącznika nr 1 Umowy – opatrzone 

pieczęciami i podpisami; 



2) zbiorcze zestawienia ważeń odpadów (dziennych raportów wagowych) sporządzone dla potrzeb 

dokumentowania przekazania i zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozdziale IV 

Załącznika nr 1 Umowy – opatrzone pieczęciami i podpisami; 

3) zbiorcze zestawienia informacji dotyczących ilości obsługiwanych nieruchomości niezamieszkałych, 

z wyszczególnieniem adresu i rodzaju prowadzonej działalności na danym adresie oraz ilości i 

pojemności pojemnika/pojemników i rodzaju odebranych odpadów, oraz masy odebranych odpadów 

(codziennych informacji), łącznie dla danego miesiąca kalendarzowego, o których mowa w rozdziale 

IV Załącznika nr 1 Umowy – opatrzone pieczęciami i podpisami; 

4) ewidencje przypadków, w których odbiór odpadów zmieszanych lub selektywnych nie został dokonany 

ze wskazaniem przyczyn niedokonania ich odbioru.” 

 

§ 8 ust. 6 Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„Dokumentację, o której mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, Wykonawca doręczać będzie 

Zamawiającemu w okresach miesięcznych, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca 

kalendarzowego, którego przedmiotowa dokumentacja dotyczy. Nie dotyczy to dziennych raportów 

wagowych.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Dokumentację, o której mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, Wykonawca doręczać będzie 

Zamawiającemu w okresach miesięcznych, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca 

kalendarzowego, którego przedmiotowa dokumentacja dotyczy. Przedstawianie zbiorczych zestawień, o 

których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3) nie zwalnia Wykonawcy z przedkładania dziennych raportów wagowych 

oraz codziennych informacji dotyczących ilości obsługiwanych nieruchomości niezamieszkałych.” 

 

§ 8 ust. 9 Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub 

nie przedstawi Zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w ust. 7, to 

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji danych zawartych w dokumentacji stanowiącej podstawę do 

wystawienia faktury VAT nie potwierdzi zasadności wysokości wskazanego w fakturze VAT wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakwestionowanej części i poinformuje Wykonawcę o wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem sposobu jego wyliczenia. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania korekty faktury VAT.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub 

nie przedstawi Zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w ust. 7, to 

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji danych zawartych w dokumentacji stanowiącej podstawę do 

wystawienia faktury VAT nie potwierdzi zasadności wysokości wskazanego w fakturze VAT wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakwestionowanej części i poinformuje Wykonawcę o wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem sposobu jego wyliczenia.” 

 

§ 12 ust. 1 pkt 27) Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„Zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 

umowy” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„Opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 

Umowy - w wysokości 200* (słownie: dwieście*) złotych za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu tych 

dokumentów, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego nie krótszego niż 3 dni robocze” 

 

§ 12 ust. 3 pkt 5) Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„pkt 25-26)” 



Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„pkt 25-27)” 

 

§ 14 ust. 3 pkt 6) Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„zwiększenia zakresu przedmiotu umowy poprzez zwiększenie ilości punktów wywozowych wszystkich 

gromadzonych na nieruchomości zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów, gromadzonych na nieruchomości w sposób selektywny odpadów komunalnych z 

papieru, tworzyw sztucznych w tym metali, szkła i  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i 

choinek naturalnych gromadzonych na nieruchomości w sposób selektywny, odpadów komunalnych 

wielkogabarytowych w tym mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i 

opakowań po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

wszystkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, zużytych opon zgodnie z Regulaminami 

utrzymania porządku i czystości na terenie gmin wchodzących w skład ZGDO, oraz odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób selektywny o kodzie 20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez 

Zamawiającego; związanego z tym odpowiedniego zwiększenia ilości worków do zbiórki selektywnej w 

przypadku przystąpienia do ZGDO nowego członka – gminy graniczącej z gminami należącymi do ZGDO, 

przy czym zwiększenie ilości worków do zbiórki selektywnej z przyczyn wskazanych powyżej nie przekroczy 

10% dotychczasowej ilości punktów wywozowych, dostarczonych worków do zbiórki selektywnej , co nie 

powoduje zmiany wysokości cen jednostkowych wskazanych w §8 ust. 2.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„zwiększenia zakresu przedmiotu umowy poprzez zwiększenie ilości punktów wywozowych wszystkich 

gromadzonych na nieruchomości zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów, gromadzonych na nieruchomości w sposób selektywny odpadów komunalnych z 

papieru, tworzyw sztucznych w tym metali, szkła i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w 

tym gromadzonych na nieruchomości w sposób selektywny, odpadów komunalnych wielkogabarytowych w 

tym mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i opakowań po lekach, 

chemikaliów i opakowań po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp., zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wszystkiego rodzaju lamp 

żarowych, halogenowych, świetlówek, zużytych opon zgodnie z Regulaminami utrzymania porządku i 

czystości na terenie gmin wchodzących w skład ZGDO, oraz odpadów komunalnych gromadzonych w 

sposób selektywny o kodzie 20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego; 

związanego z tym odpowiedniego zwiększenia ilości worków do zbiórki selektywnej w przypadku 

przystąpienia do ZGDO nowego członka – gminy graniczącej z gminami należącymi do ZGDO, przy czym 

zwiększenie ilości worków do zbiórki selektywnej z przyczyn wskazanych powyżej nie przekroczy 10% 

dotychczasowej ilości punktów wywozowych, dostarczonych worków do zbiórki selektywnej , co nie 

powoduje zmiany wysokości cen jednostkowych wskazanych w § 8 ust. 2.” 

 

§ 14 ust. 3 pkt 2-4) Wzoru Umowy: 

Usuwa się ww. postanowienia. Następujące po ww. dalsze punkty ustępu 3 przyjmują numerację 

zgodnie z kolejnością ich zapisu. 

 

§ 15 Wzoru Umowy 

Wprowadza się nowy § 15 o następującym brzmieniu: 

 

„§ 15. 

DOPUSZCZALNE ZMIANY STAWEK JEDNOSTKOWYCH (KLAUZULE WALORYZACYJNE) 



 

1. Stawki jednostkowe, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, mogą ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmiana stawki jednostkowej brutto będzie polegała na 

zmianie zastosowanej stawki podatku VAT (+/-) i obejmie wyłącznie te płatności, które obejmują tą 

część świadczenia usługi, która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej zmiany. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

stosowny wniosek oraz wyliczenia uzasadniające zmianę jednostkowej stawki netto, zawierający 

w szczególności wysokość kosztów osobowych poszczególnych pracowników zaangażowanych w 

realizację usługi wraz z wymiarem i zakresem ich zaangażowania. Zamawiający dokona zmiany 

stawki jednostkowej netto w wysokości odpowiadającej rzeczywistemu wzrostowi kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę w wyniku tych zmian, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz gdy przedstawione przez Wykonawcę 

kalkulacje będą w sposób wystarczający wykazywały zasadność zmiany danej stawki jednostkowej 

netto. Zmiana obejmie wyłącznie te płatności, które obejmują tą część świadczenia usługi, która 

będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej zmiany. 

4. Stawki jednostkowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 3 

lit. a) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) Umowy mogą ulec zmianie w roku 2021 w przypadku wzrostu 

opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, o której w przepisach  wydanych na podstawie 

przepisu art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, określonej 

dla kodu odpadu 19 05 99, w ten sposób, że ulegną podwyższeniu o 50 % różnicy pomiędzy 

wysokością opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, określonej dla kodu odpadu 19 05 99 

na rok 2021 w stosunku do tej stawki określonej na rok 2020. 

5. Zmiana stawek, o której mowa w ust. 4, nastąpi wyłącznie na wniosek Wykonawcy złożony w 

terminie 3 miesięcy od wystąpienia zmiany opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku 

określonych dla kodu odpadu 19 05 99. Zmiana obejmie wyłącznie te płatności, które obejmują tą 

część świadczenia usługi, która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej zmiany. 

6. W stosunku do stawek jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, w roku 2021 w pierwszej 

kolejności ma zastosowanie mechanizm waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021, o którym 

mowa w § 8 ust. 4 Umowy, dopiero w drugiej zaś zmiany ich wysokości przypadkach opisanych w 

ust. 1, tj. zmianom tym podlegają stawki jednostkowe w wysokości ustalonej po uprzednim 

zastosowaniu mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021. 

7. W stosunku do stawek jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 2 lit. 

a), § 8 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) Umowy w pierwszej kolejności ma zastosowanie 

mechanizm waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021, o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy, 

dopiero w drugiej zaś zmiany ich wysokości w przypadku opisanym w ust. 4, tj. zmianom tym 

podlegają stawki jednostkowe w wysokości ustalonej po uprzednim zastosowaniu mechanizmu 

waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021. 

8. Zmiany stawek jednostkowych określone w niniejszym paragrafie nie wymagają zmiany Umowy.” 

 

 



Dotychczasowy § 15 staje się § 16 

Dotychczasowy § 16 staje się § 17 

Dotychczasowy § 17 staje się § 18 

Dotychczasowy § 18 staje się § 19 

Dotychczasowy § 19 staje się § 20 

 

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

UWAGA! - NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.10.2019 r. godz.: 10:00 

 

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 17.10.2019 r. godz.: 11:00 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.09.2019 r. 


