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Wykonawcy zainteresowani  

udziałem w postępowaniu 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego, w trybie  przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest  „Odbieranie  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Komprachcice w okresie 

01.02.2023 – 31.01.2024” 

 

 

 

Gmina Komprachcice, zwana dalej „Zamawiającym”, zgodnie z art. 135   

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zmianami)  – zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”. 

 

 

Pytanie 1: 
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) Przedmiotem zamówienia jest odbiór 
i zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami z nieruchomości 
na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 
Z zapisu powyższego wynika, iż w ramach aktualnego postępowania do odbioru odpadów 
zostały dołączone niektóre nieruchomości niezamieszkałe. 
 
Taki system pozwala na optymalizację kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Komprachcice, tj. łączny odbiór odpadów danej frakcji, jedną trasą z obydwóch 
typów zabudowy: zamieszkałej i niezamieszkałej objętej przetargiem. 
 
Naszą wątpliwość zbudził jednak fakt, iż w projekcie umowy Zamawiający określa w § 8 , 
iż w ramach miesięcznych raportów z wykonania umowy Wykonawca zobligowany jest do 
przekazania m.in. następujących informacji:  
 

a) ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z 

podziałem na frakcje, potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi;  

b) ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów z nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z podziałem na frakcje, 

potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi;  

 



Zamieszczenie w oddzielnych podpunktach obowiązku przekazywania informacji o odbiorze 
odpadów oddzielnie dla zabudowy zamieszkałej i niezamieszkałej, z oddzielnymi kartami 
przekazania odpadów i kwitami wagowymi nie jest możliwe przy wspólnym odbiorze 
odpadów. 
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje w ramach raportów miesięcznych  

a) ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz 

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne z podziałem na frakcje, potwierdzone kartami przekazania odpadów i 

dowodami wagowymi? 

 

Czy też Zamawiający oczekuje jednak oddzielnego rozliczania odbioru odpadów dla obydwóch 

typów zabudowy, co wiązałoby się z koniecznością oddzielnego odbioru, ale też oddzielnej 

wyceny odbioru odpadów z zabudowy niezamieszkałej w formularz  ofertowym. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wprowadza zmianę w § 8 ust.1 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

 

„ § 8 
Raporty i sprawozdania 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu do 10 - tego dnia miesiąca 

następnego, za miesiąc poprzedni raportu z świadczenia usługi zawierającego informacje o: 

a) ilości odebranych i zagospodarowanych  odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

oraz  

odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne 

z podziałem na frakcje, potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami 

wagowymi; 

b) liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;  

c) właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych;  

d) ilości odpadów zgromadzonych w PSZOK z podziałem na poszczególne ich rodzaje.” 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że następuje wydłużenie terminu składania 

ofert do dnia 31.10.2022 r., godzina 10:00, termin otwarcia ofert 31.10.2022 r., godzina 

13:00. 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ i otrzymują one brzmienie:  

rozdz. XIII. Sposób oraz termin składania ofert  

„10. Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2022 r., o godz. 10:00. Decyduje 

data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.” 

 

 

 



rozdz. XIV. Termin otwarcia ofert  

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31 października 2022 r. , o godz. 13:00.”  

rozdz. XVIII. Termin związania ofertą  

„1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

tj. od dnia 31 października 2022 r., przez okres 90 dni, tj. do dnia  28 stycznia 2022 r.   
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