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Zapoltce, dnia 9 mĄa2017 r.

WYJAŚNIE|{IE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKOW ZAMOWIB|{IA

Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie

odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkaĘch, położonych na

terenie gminy Zapolice.".

Na podstawie art. 38 ust, l i 2 ustawy z dnta 29 stycznia 2004 r" Prawo zamówień

publicznych (t" j, Dz. U, z 2015 poz. 2164 zę zm.), v,,yjaśniam oraz udzie|am odpowiedzi na

zadane przez Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest

cltowana.

Pytania Wykonawcv z dnia 8 maia 2017 r. (Pytania nr 2):

Pytanie 1.

W pkt VII 1.1) SIWZ Zamawtający wskazał, ze,,Komunikacja między Zamawtającym

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznei w rozumieniu

ustawy zdnia 18lipca2002r. o świadczeniuusługdrogąelektroniczną(t. j.Dz.U.zż016r,

poz, 1030). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomięnia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnię w formie elektronicznej. Adresem elektronicznym

Zamawiąącego jest: wzLĄ@Bpo,Iicałl". :

Czy użyte ptzęz Zamawiającego sformułowanie ,,pisemnie w formie elektronicznej"

oznacza, że Zamawlający wymaga podpisywania wiadomości mailowych podpisem

elektronicznym kwalifikowanym azy tęż doszło do omyłki i zamawłĄący wymaga

kontaktowania się za pośrednictweń zwykłych wiadomości mailowych? Dokument w formie

pisemnej to dokument opatrzony własnoręcznym podpisem lub dokument wysłany

elektronicznie opatrzony elektron|cznym podpisem kwalifikowanym. Zwyl<Ły mail nie spełnia

wymogów formy pisemnej.
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Odp owied ź Zamaw iaj ącego :

Zamawiający wyjaśnia, żę wymaga kontaktowania się za pośrednictwem zwykłych

wiadomości mailowych.

Pl,tanie 2.

W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiąący wskazał, ze pojemniki na odpady zmtęszane

i popiół Wykonawca udostępni właścicielom nieruchomości na podstawie zawieranych

zwłaścicielami nieruchomości umów najmu, najmu połączonego z wykupem lub innej formy

dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia przez Gminę z tego tl.tułu jakichkolwiek

kosztów. Czy Wykonawca dobrze rozumie, żę samodzielnie ustala z mięszkańcami koszty

udostępnienla czy wykupu poj emników?

Odpowied ź Zamaw iającego :

Zarnawtający wyjaśnia, że Wykonawca samodzielnie ustala z mięszkańcami koszty

udostępnie nia czy wykupu poj emników.

Pytanie 3.

W zaŁączniku nr l do SIWZ (opz) Zamawiający wskazał, ze minimalny termin płatności

faktury to 20 dni od daty jej doręczenta,tymczasem przy opisie kryterium oceny ofefi,,termin

płatnoŚci" Zamawiający wskazał, ze minimalny dopuszczalny termin to 7 dni. Frosimy

o wskazanie, która informacja jestwiĘąca.

Odp owied ź Zamaw iaj ącego :

Zamawtający wyjaśnia, że wiążącym jest minimalny dopuszczalny termin w wysokości 7 dni.

Na skutek powyższego Zamawiający infotmuje, że zmtanie ulega zapis zamieszczony

wrozdzialę II pkt 2 Załącznika nr I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, poprzez

nadanie mu następującego brzmienia:

,,Płatność za wykonywanie niniejszego zamówienia realizowana będzie w okresach

miesięcznych. Termin płatności wynosi minimum 7 - maksimum 30 dni, od clnia

dostarczenia prawidłowej faktury wraz z niezbędnymi załqcznikami do siedziby

Zamawiajqcego.".

Pytanie 4"

Dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający wskazał, że ,,W przypadku nienalezy.tego

wykonania usługi przez Wykonawcę, w szczęgólności w przypadku nieterminowego odbioru

odpadów lub innych istotnych naruszeń warunków niniejszej umowy, Zamawtąący moze

naltczyÓ Wykonawcy karę umowną w wysokości 2Ooń należności (miesięcznej brutto) za
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usługę w Zalężnosci od stopnia naruszenia warunków umowy" W przypadku powtarzających

się istotnYch uchybień, Zamawiający może naliczyc Wykonawcy karę umowną w wysokości
30oń nalężności (miesięcznej brutto) za usługę.".

ProsimY o wYjaŚnienie, czy zapis ten stanowi o górnej granicy naliczonych w danym miesiącu
kar umownych czy jest samodzielną podstayv4 nakładania kar? Jezeli to samodzielna

Podstawa nakładania kar wskazuj emy, że kary umowne wskazane w tym przepisie są rażąco

wYgórowane. Wnosimy o ich znaazne obniźenie. Przepis stanowi o nienależytym

wYkonywaniu umowy, a zatem o jakimkolwiek odstępstwie w realizacjt zamowienia od

Postanowień umowy i siwz (choóby nieistotnym). Naliczenie kar umownych w wysokoś ci 20

czY 30%o wYsokoŚci miesięcznego wynagrodzenia, niezależnię od rangi naruszeń i ich ilości
jest raząco krzywdzące dla Wykonawcy. Wnosimy o modyfikację tych zapisów.

Odpowied ź Zamaw iaj ą cego :

ZamawtąącY nie wyraża zgody na zaproponowaną przęz Wykonawcę modyf,rkację zapisów,

zawartYch W § 8 ust. 1 Załącznika nr 8 - Projekt umowy z Wykonawcą, do Specyfikacji

IstotnYch Warunków Zamowienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis, o którym

mowa PowYżej stanowi o gornej granicy naliczonych w danym miesiącu kar umownych.

Pytanie 5.

Dot. § 8 ust. 3 i 5 wzoru umowy, Zamawiający zdublował w tych przepisach kary umowne za

niezłożenie przęz wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób

wYkonujących wskazanę przez Zamawianego czynności na podstawie umów o pracę,

Wnosimy o usunięcie jednego ztychprzepisów,

Odpowied ź Zamaw iaj ącego :

Zamawiający nie Wraża zgody na usunięcie proponowanych zapisów" Jednocześnie

Zamawiający wyjaśnia, ze sankcje w postaci kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 3

i ust. 5 Zńącznika nr 8 - Projekt umowy z Wykonawcą do Specyfikacji Istotnych WaruŃów
Zamowienla, dotyczą zupełnie rożnych naruszeń postanowień umowy. W § 8 ust. 3

Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowtenta, ZamawiaJący przewtdział

karę umowną za niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 6 usi. 3

Przedmiotowego załącznika, Natomiast kara umowna określona w § 8 ust. 5 Załącznika nr 8

do SPecYfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, d,otyczy nięzłożęnia przez Wykonawcę

dokumentów i oświadczeń innych niż oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 3

przedmiotowego załącznika, których 7amawiĄący ma prawo żądać od wykonawcy
reallzując uprawnienie przysługujące mu na mocy § 6 ust. 2 pkt I Załącznika nr 8 - projekt

umowy z Wykonawcą.
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Pytanie 6.

Dot. § 12 ust. 3 wzoru umowy. Zamawiający przewidziń możliwość rozwiązania umowy bez

wypowiedzenia w przypadku povńarzĄących się t rażących zaniedbań Wykonawcy przy

realizacji podstawowych obowiązków umownych. Zamawiąący nie przewidziń żadnego

trybu wezwania wykonawcy do wykonywania umowy zgodnie z jej zapisami. Prosimy

o uzupełnienie wskazanego zapisu o następujące sformułowanie: (...) w razie trzykrotnego

bezskutecznego upływu -vqtznaczonego przez zamawtającego terminu na rozpoczęcie

wykonywania umowy zgodnie z jej zapisamt".

O dpowied ź Zamaw iaj ącego :

Zamawlalący nie wyruża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę uzupełnienie zapisów

§ 12 ust. 3 Zńączntka nr 8 - Projekt umowy z Wykonawcą do Specyfikacji Istotnych

warunków zamowienta.

Pytanie 7.

Wnosimy o wprowadzenie wprost mozliwości zmiany umowy w zakresie wysokości

wynagrodzenia wykonawcy w zwtązku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów przez RIPOK

lub instalacj e zastępcze czy wzrostu opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów.

Koszty odbioru odpadow przez RIPOK czy opłaty za składowanie odpadów to istotny

element ceny ofertowej. Wprowadzenie możliwości zmtany umowy w sytuacji zmiany ceny

odbioru odpadów przez RIPOK i składowania odpadów daZamawiającemu większą pewność

porównywalności ofert (szacowanie będzie obejmowało bteżące stawki zaprzyjęcie odpadów

do RIPOK i za składowanie) oraz mniej sze ryzyko problemów finansowych wykonawcy

w razie zmiany tych stawek w trakcię realtzacji zamówienia, a tym samym większą pewność

niezakłóconej wspołpracy,

Odpowied ź Zamaw iającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane ptzez Wykonawcę wprowadzenie wprost

możliwości zmiany umowy w zakresię wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku ze

wzrostem kosztów odbioru odpadow ptzez RIPOK lub instalacje zastępcze czy wzrostu

opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów.

Z poważaniem
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