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WYJAŚNIENIE NR 1 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło”. 

 

 

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp 

przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

w procedurze odwróconej na podstawie art. 139 Pzp wraz z odpowiedzią: 

Pytanie: 

W SOPZ Rozdział II pkt.2.10. zamawiający wskazuje że: 

„Wykonawca dokonuje w zależności od potrzeby czynności mycia i dezynfekcji pojemników 

w trakcie trwania umowy. Zamawiający może nakazać Wykonawcy dokonania mycia pojemników 

w ilości od 4 do 6 razy „ 

1. Czy w związku z tym punktem Zamawiający może określić standard w jakim ma się odbywać 

mycie i dezynfekcja pojemników oraz dokładnie wskazać ile razy w roku mają być myte 

i dezynfekowane pojemniki?  

2. Czy zamawiający może określić cykliczność usługi? A jeżeli tak, to czy Zamawiający zmieni 

treść w Rozdz. II pkt 2.10 SOPZ ? 

Pytanie to w istotny sposób wpływa na sposób obliczenia ceny. Zaś obowiązkiem zamawiającego jest 

jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że wykonanie czynności 

czterokrotnie, a wykonanie czynności sześciokrotnie wpływa wprost na to jak wykonawca szacuje 

swoją ofertę. Ponadto brak wskazania podstaw do wykonania danej czynności, stoi w sprzeczności 

jednoznacznym opisaniem przedmiotu zamówienia. Dodatkowo nie bez znaczenia jest również fakt 

oczekiwania wykonawcy na wezwanie zamawiającego do wykonania dodatkowej usługi. 

Zamawiający wyjaśnia: 

Ad. 1. Podstawę prawną działań w tym obszarze określa ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w dobrym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym pojemniki na odpady komunalne rozstawione na 

nieruchomościach zamieszkałych. Pojemniki powinny być myte i dezynfekowane 

z częstotliwością zapewniającą zachowanie ich w czystości i porządku. 

Ad. 2. Zamawiający wskazuje krotność mycia i dezynfekcji pojemników na odpady w okresie 

objętym umową (nie mniej niż 4 i nie więcej niż 6), natomiast nie określa cykliczności ich mycia 

tzn. nie narzuca dokładnych data realizacji ww. czynności.  

Zamawiający nie widzi konieczności zamiany zapisów treści rozdziału II pkt 2.10 Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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