
Prószków, dnia 22 lipca 2019 r. 
 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Prószków, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej jako ustawa Pzp), informuje, iż dnia 
16 lipca 2019 r. wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa 
urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na 
zadania” (Nr zamówienia RG.271.7.2019). 

 
Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął co prawda z przekroczeniem terminu 
określonego w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, tym niemniej, Zamawiający dążąc do uniknięcia 
ewentualnych wątpliwości związanych z realizacją zamówienia, postanowił udzielić wyjaśnień w 
zakresie objętym wnioskiem. 
 
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje niniejszym treść zapytań Wykonawcy, 
które wpłynęły 16 lipca 2019 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 
Jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w  
zakresie wskazanym poniżej. 
 
Pytanie nr 1  
Zgodnie z zapisami  § 4 pkt 2.7 projektu umowy (Załącznik nr 2 do siwz) Zamawiający wymaga  
„przedłożenia  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego,  uwzględniającego  wykonanie  wszystkich elementów objętych przedmiotem 
zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne 
do zrealizowania zamówienia z ich podziałem  na  poszczególne  elementy.   Harmonogram  będzie  
podlegał  weryfikacji przez  Zmawiającego.  Wykonawca  obowiązany  jest  do  zgłaszania  
Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu. Każda zmiana harmonogramu może nastąpić 
tylko  za  uprzednią  pisemną  zgodą  Zamawiającego,  wyrażoną  pod  rygorem nieważności”.  
 
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, przewidziany w szczególności w części 1, 2, 3, 5,  w 
tym wymóg dostawy zamawianego asortymentu w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie tj. od 
1 do 13 tygodni od dnia zawarcia umowy, zwracamy się o  usunięcie  niniejszego  wymogu,  który  
wydaje  się  nie  znajdować  zastosowania  w przypadku przedmiotu niniejszego zamówienia.  
 
Ewentualnie  zwracamy  się  o  uproszczenie  przedmiotowego  zapisu  w  następujący sposób: 
„przedłożenia  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  harmonogramu  dostaw asortymentu.  
Harmonogram  będzie  podlegał  weryfikacji  przez  Zamawiającego. Wykonawca  obowiązany  jest  
do  zgłaszania  Zamawiającemu  każdorazowej  zmiany harmonogramu.  Każda  zmiana  
harmonogramu  może  nastąpić  tylko  za  uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod 
rygorem nieważności”.  



Proponowany zapis wydaje się lepiej licować z przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający mając na uwadze charakter przedmiotu zamówienia upraszcza  § 4 ust. 2 pkt 7) projektu 
umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, poprzez ograniczenie się do wymogu przedstawienia 
harmonogramu dostaw. 

 
Pytanie nr 2 

Zgodnie z zapisami § 4 pkt 3.3 projektu umowy (Załącznik nr 2 do siwz) Zamawiający wymaga,  aby  
Wykonawca  zapewnił  „organizację  siły  roboczej  i  pracy  niezbędnych specjalistów wraz z 
nadzorem bezpośrednim nad wykonywanym zamówienia”;  

W  konsekwencji  powyższego  zapisu  prosimy  o  doprecyzowanie  czy  w  ramach przedmiotu  
zamówienia  Zamawiający  wymaga  również  rozładunku  dostarczonego asortymentu. W przypadku 
odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie  dokładnego miejsca rozładunku dostarczonego 
asortymentu.  

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu umowy wymaga również jego rozładunku w zakresie 
zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miejscem rozładunku jest każdorazowo wskazane w Załączniku nr 1 do 
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, miejsce realizacji zamówienia. W odniesieniu do zadania nr 2, 3 
oraz 5 jest to PSZOK Prószków oraz PSZOK Boguszyce. W zakresie zadania nr 1 oraz 4 będzie to 15 
lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Prószków po podpisaniu umowy. 
Zadanie nr 6 oraz 7 zostanie zrealizowane w 2 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego po 
podpisaniu umowy. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający precyzuje treść § 4 ust. 3 pkt 3 projektu umowy stanowiącego 
Załącznik nr  2 do SIWZ. 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z zapisami § 7  projektu umowy (Załącznik nr 2 do siwz) Zamawiający określa, że  odpady  
powstałe  w  wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy  stają  się  własnością Wykonawcy oraz, że 
Wykonawca ponosi koszty magazynowania i zagospodarowania tych odpadów.  
 
W konsekwencji przedmiotowego zapisu prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie żądał 
od Wykonawcy odebrania palet przemysłowych i folii zabezpieczających  dostarczony  asortyment?  
W  przypadku  odpowiedzi  twierdzącej  prosimy  o  doprecyzowanie  momentu  odbioru  odpadów  
(czy  będzie  to  moment  dostawy,  czy Zamawiający przewiduje inny termin – jeśli tak prosimy o jego 
określenie). 
 
Odpowiedź na pytanie 
 
Zamawiający doprecyzowuje moment odbioru odpadów poprzez ustalenie, iż materiały przekazane 
przez Wykonawców zadania nr 2, 3, 5  a niezbędne do realizacji zadania nr 8 w zakresie bezpiecznego 
przechowywania, załadunku i  transportu (np. folie zabezpieczające, palety) nie stanowią odpadów i 
mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę zadania nr 8, a odpady powstałe dopiero w wyniku 
realizacji zadania nr 8 staną się własnością Wykonawcy tego zadania. Materiały, niestanowiące 
zabezpieczenia realizacji zadania nr 8, tj. w zakresie zadania nr 1,4,6,7, stanowią odpady, będące 
własnością Wykonawcy realizującego dane zadanie. 



 
W związku z powyższym, Zamawiający precyzuje treść § 7 ust. 1 projektu umowy stanowiącego 
Załącznik nr  2 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z zapisami § 15 pkt 16 projektu umowy (Załącznik nr 2 do siwz) Zamawiający określa,  że  
„Potwierdzeniem  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  z  tytułu udzielonej  gwarancji  i  
rękojmi  za  wady  jest  odpowiednio  protokół  z  ostatniego przeglądu  w  okresie  gwarancji  i  
rękojmi  za  wady,  do  którego  przeprowadzenia Wykonawca  zobowiązany  jest  najpóźniej  na  dwa  
tygodnie  przed  upływem  okresu gwarancji,  stwierdzający  brak  wad  lub  usterek  bądź  protokół  z  
usunięcia  wad  lub usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. Postanowień niniejszego ustępu 
nie stosuje  się,  o  ile  wady  lub  usterki  ujawnią  się  po  przeprowadzeniu  ostatniego przeglądu”. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy przegląd, o którym mowa będzie odbywał się w miejscach wcześniejszej 
zbiorczej dostawy czy też w miejscach użytkowania asortymentu  –  w konsekwencji czy Zamawiający 
wskaże ich dokładną lokalizację? 

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający rezygnuje z wymogu wykonania ostatniego przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi za 
wady i w konsekwencji usuwa treść § 15 ust. 16 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, uwzględniając czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach. 

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 30 lipca 2019 r. godz. 10.00. 

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 10.15. 

 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający udostępniania ujednolicony projekt umowy, 
stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający uwzględnił treść udzielonych wyjaśnień 
oraz wprowadził dodatkowe zmiany mające na celu uproszczenie realizacji umowy.  

 
Jednocześnie, celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający udostępnia zmieniony Wzór 
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz Wzór informacji, że Wykonawca nie 
należy/należy do grupy kapitałowej, w których uwidoczniono wymóg złożenia kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, wynikający z treści SIWZ. 

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani 
uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. 

  

 Z up. Burmistrza 
            /-/ 
 Janusz Staszowski 
Zastępca Burmistrza  


