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nr postępowania: BZP.2421.55.2016.AB 

 
Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

 

 
Dotyczy:  postępowania nr BZP.2421.55.2016.AB prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  
„Odbiór i transport odpadów ze wszystkich jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego.” 

 
INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 
ust. 1 i 2 oraz zmienia się treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.): 

Pytanie nr 4:  
Zgodnie z paragrafem 3 umowy należy posiadać decyzję na zbieranie, transport  
i unieszkodliwianie odpadów, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia podano, że należy 
posiadać pozwolenia na transport i zbieranie odpadów. Prosimy o doprecyzowanie, które 
zezwolenia będą wymagane.  

  
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. IV pkt 1.2 ppkt 1) wymagane są 
aktualne zezwolenia na transport i zbieranie odpadów lub wpis do rejestru – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 
21 ze zm.) obejmujące swoim zakresem wszystkie rodzaje odpadów określone w Opisie 
przedmiotu zamówienia w tym niebezpiecznych (zał. nr 4 do SIWZ). 
W związku z tym do Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), w § 3 wprowadza się 
następujące zmiany: 
JEST:  
"Wykonawca oświadcza, że ma wymagane prawem zezwolenia właściwych organów na 
zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie środków będących przedmiotem umowy oraz, że 
prowadzi działalność zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą Prawo ochrony środowiska i 
ustawą o odpadach." 

POWINNO BYĆ: 
"Wykonawca oświadcza, że ma wymagane prawem zezwolenia właściwych organów 
na zbieranie i  transport odpadów oraz, że prowadzi działalność zgodnie z wymogami 
przewidzianymi ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą o odpadach.” 

 
 



Pytanie nr 5: 
Zgodnie z paragrafem 5 umowy odpady należy dostarczyć „do miejsca składowania odpadów 
lub unieszkodliwiania”.  
Czy to oznacza, że należy posiadać właściwy dokument tj. pozwolenie zintegrowanie –  
w przypadku składowiska i zezwolenia na przetwarzanie – w przypadku unieszkodliwiania?  
Podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów przejmuje pełną odpowiedzialność za 
ich właściwe zagospodarowanie. Czy wobec tego wystarczy dostarczyć odpady do miejsca ich 
zbierania (wskazanego w zezwoleniu na zbieranie)? 
Z zasady odpady są najpierw kierowane do miejsc ich zbierania a następnie po zebraniu 
odpowiedniej partii transportowej do miejsc ich przetwarzania lub składowania, które zwykle 
znajdują się w znacznej odległości od Wrocławia. 

  
Wobec powyższego prosimy o korektę zapisu w paragrafie 5 umowy odpady należy dostarczyć 
„do miejsca zbierania odpadów lub przetwarzania”. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający informuje, że nie jest wymagane zezwolenie zintegrowane obejmujące 
unieszkodliwianie odpadów. 
W związku z tym do Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), w § 5 pkt 1 wprowadza się 
następujące zmiany: 
JEST:  
Przewóz będzie dokonywany transportem Wykonawcy do miejsc składowania odpadów lub 
unieszkodliwiania a odbiór i załadunek nastąpi bezpośrednio z miejsc wskazanych  
w załączniku nr 1 do umowy." 

POWINNO BYĆ: 
"Przewóz będzie dokonywany transportem Wykonawcy do miejsc składowania 
odpadów a odbiór i załadunek nastąpi bezpośrednio z miejsc wskazanych  
w załączniku nr 1 do umowy.” 
 
Pytanie nr 6: 
Jak należy liczyć karę umowną opisaną w paragrafie 10 punkcie 2?  
Czy karę nalicza się mnożąc : 
0,1% x wartość brutto zamówienia podaną w paragrafie 6 punkt 3 (czyli wartość za cały rok) 
za każdą godzinę opóźnienia 
czy  
0,1% x wartość brutto zamówienia wynikającą z przeliczenia ilości odpadów nie odebranych w 
terminie x stawka za te odpady wskazana w paragrafie 6 punkt 6 za każdą godzinę opóźnienia? 
  
Czy ww. karę nalicza się tylko za nieterminowy odbiór odpadów wymienionych w  paragrafie 2 
punkcie 2 czy też w paragrafie 2 punkcie 1? 
  
Czy do dni opóźnienia dolicza się soboty i niedziele oraz święta? W opisie przedmiotu 
zamówienia podano, że wywóz odpadów ma się odbywać pięć razy w tygodniu czyli 
poniedziałek – piątek. Czy czas na realizację zlecenia wysłanego przez Zamawiającego w 
piątek o godzinie 16ej liczy się od kolejnego dnia roboczego? 

 
Odpowiedź nr 6: 
Karę umowną opisaną w paragrafie 10 pkt 2 należy liczyć: 
- 0,1%x wartość brutto zamówienia podaną w § 6 pkt 3 za każdą godzinę opóźnienia; 



- wyżej wymienioną karę nalicza się za nieterminowy odbiór odpadów wymienionych  
w § 2 pkt 1 i pkt 2. 

- Zamawiający nie może wysyłać zleceń po godz. 15:30. 
Zgodnie z rozdz. XIII SIWZ pkt 2.2 „Czas reakcji na zgłoszenie (należy podać w pełnych 
godzinach), rozumiany jest jako czas podstawienia samochodu do miejsca wskazanego 
w załączniku nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), liczony od 
telefonicznego zgłoszenia”. Wykonawca wskazuje czas reakcji na zgłoszenie w Formularzu 
oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
Kary będą naliczane za przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie a nie za realizację zlecenia. 
Zamawiający informuje, że zlecenia będą zgłaszane od poniedziałku do czwartku.  

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w następujących dokumentach: 
a) w Załączniku nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), rozdz. II „Wymagania 

dodatkowe” JEST: „Wywóz odpadów  odbywać się będzie samochodem o ładowności do 3,5 
ton, pięć razy w tygodniu.” 

 POWINNO BYĆ: „Wywóz odpadów  odbywać się będzie samochodem o ładowności 
do 3,5 ton, cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku” 

b)  w załączniku nr 5 do SIWZ (Wzoru umowy), w § 10 pkt 2 wprowadza się następujące 
zmiany: JEST: „Za nie dotrzymanie terminu reakcji określonego zgodnie z §2 pkt 2 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdą 
godzinę opóźnienia.” 
POWINNO BYĆ: „Za nie dotrzymanie terminu reakcji określonego zgodnie z §2 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 pkt 3 umowy za każdą godzinę opóźnienia.” 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

- zmieniony Wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), 

- zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje  

o zmianie terminu składania i otwarcia ofert: 
- składania ofert: do dnia 18.01.2017r. do godz. 10:00, 
- otwarcia ofert: dnia 18.01.2017 r. o godz. 10:30. 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a pkt 1) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

 
 
Zastępca Kanclerz  
ds. Administracyjno – Gospodarczych 
mgr Barbara Starnawska 

 
 


