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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/4/12      

                                                     

Rzędów,  20.02.2012 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: Kampania edukacyjna w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 

Wyjaśnienie do SIWZ 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn. Kampania edukacyjna w ramach Projektu 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy"  
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz o uwzględnienie następujących  
wniosków:  
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia:  
4.4 Zorganizowanie Akcji "Czysta Gmina - Wiosenne Sprzątanie"  
 
Pytanie 1:  
Kto jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich służb o planowanej akcji Wykonawca  
czy Zamawiający? 
 
Odpowiedź  
Do powiadomienia odpowiednich służb o planowanej akcji zobowiązany jest Wykonawca. 
 
Pytanie 2:   
Czy Akcja "Czysta Gmina - Wiosenne Sprzątanie" będzie organizowana po raz pierwszy czy  
ma już swoją tradycję, a co za tym idzie schemat organizacyjny, zainteresowane i zorientowane 
służby komunalne, wyznaczone punkty zbiórki śmieci?  
Akcja jest działaniem dobrowolnym, jak Zamawiający traktuje sytuację, w której pomimo 
wykonanie wszystkich czynności będących w zakresie umowy pod stronie Wykonawcy nie  
uda się zaangażować wszystkich placówek. Wójtowie i Burmistrzowie nie przekażą informacji, 
Dyrekcje poszczególnych placówek odmówią udziału w akcji? 

 

 
 



2 
 
 

 
Odpowiedź  
Akcja "Czysta Gmina - Wiosenne Sprzątanie" w latach 2008 - 2010 realizowana była przez 
Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzedowie, który 
posiada pełną dokumentację z przeprowadzonych działań. Zamawiający posiada aktualny wykaz 
placówek oświatowych i Jednostek OSP do dyspozycji Wykonawcy. 
Akcja jak i sam udział w akcji jest działaniem dobrowolnym. Istnieje ryzyko, że w planowanej 
akcji nie wezmą udziału wszystkie placówki oświatowe. Wykonawca w informacji do 
Wójtów/Burmistrzów powinien wskazać sposób zgłaszania się zainteresowanych placówek w 
uczestnictwie w Akcji. 
 
4.6 Zorganizowanie konkursu na zbiórkę surowców wtórnych "Ziemia nie da sobie rady 
segregujmy więc odpady"  
 
Pytanie 3:  
Czy konkurs organizowany będzie po raz pierwszy czy ma już swoją historię zainteresowanych 
corocznym udziałem uczestników?  
 
Odpowiedź 
Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych "Ziemia nie da sobie rady segregujmy więc odpady"  
 w latach 2008 - 2010 realizowany był przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi z siedzibą w Rzedowie,  który posiada pełną dokumentację z przeprowadzonych 
działań. Zamawiający posiada aktualny wykaz placówek oświatowych i Jednostek OSP do 
dyspozycji Wykonawcy. 
 
Pytanie 4:  
Czy zakupionych 30 000 worków ma mieć oznaczenia dotyczące projektów czy mają to być  
worki bez zadruku?  
 
Odpowiedź 
  
Zakupione worki muszą posiadać widoczne oznakowanie mówiące o rodzaju materiału 
zbieranego w worku jak i informacje, jakich materiałów nie wolno wrzucać do worka. Worki 
powinny być oddzielne na papier i karton, szkło białe i kolorowe oraz  tworzywa sztuczne. 
  
Pytanie 5:  
Zamawiający w tym punkcie nie przewidział promocji i rekrutacji uczestników. Czy jest to  
indywidualna sprawa Wykonawcy?  
 
Odpowiedź 
Zgodnie z punktem 4.6.5 OPZ Informacje o Konkursie na zbiórkę selektywną odpadów „Ziemia 
nie da sobie rady segregujmy więc odpady” – „Wykonawca o Konkursie na zbiórkę selektywną 
odpadów „Ziemia nie da sobie rady segregujmy więc odpady” poinformuje bezpośrednio 
Wójtów/Burmistrzów, natomiast Wójtowie /Burmistrzowie poinformują Dyrektorów 
poszczególnych placówek oświatowych i Prezesów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
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terenu gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. 
 
Pytanie 6:  
Czy w składanych raportach po wykonaniu zadania konieczna jest jakaś forma udokumentowania 
faktycznego udziału podmiotów w konkursie? Czy do wskazanych w zamówieniu podmiotów tj. 
około 141 placówek oświatowych i około 180 jednostek OSP informacja o konkursie ma zostać 
przekazana?  
 
Odpowiedź  
W składanych raportach po wykonaniu zadania konieczne jest udokumentowanie faktycznego 
udziału podmiotów w konkursie – np. liczba Zgłoszeń placówek oświatowych / Jednostek OSP. 
Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia placówki oświatowe i Jednostki OSP o 
konkursie zostaną poinformowani przez Wykonawcę za pośrednictwem Wójtów/Burmistrzów.  
 
Pytanie 7:  
Czy zamawiający wskazuje sposób dostarczenia worków na śmieci, czy forma dostarczenia leży 
po stronie Wykonawcy?  
 
Odpowiedź 
Forma dostarczenia worków na śmieci leży po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie 8:  
Czy ilość dostarczonych worków ma być udokumentowana listami odbioru czy jako 
dokumentacja wystarczy faktura z wskazaną ilością zakupionych worków?  
 
Odpowiedź 
Wykonawca powinien prowadzić ewidencje przekazywania worków do poszczególnych 
placówek oświatowych i Jednostek ochotniczych straży pożarnych udokumentowaną 
listami/potwierdzeniami odbioru. 
 
Pytanie 9:  
Czy zamawiający przewiduje w ramach zamówienia uroczystą formę wręczania nagród czy 
forma wręczenia dostarczenia nagród jest do wyboru przez Wykonawcę?  
 
Odpowiedź 
Zgodnie z punktem 4.10 OPZ „Wykonawca po zakończeniu każdego z etapów zrealizuje 
spotkanie /imprezę/ na której zostaną wręczone nagrody dla uczestników konkursów. Miejsce 
imprezy zostanie ustalone z Zamawiającym – proponuje się Dom Kultury z salą widowiskową z 
nagłośnieniem. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie poczęstunku dla uczestników. W 
ramach poczęstunku przewiduje się zakup słodyczy i soków dla dzieci, głównych laureatów 
konkursów”. 
 
4.7 Zorganizowanie konkursu plastycznego "Dobre rady na odpady"  
 
Pytanie 10:  
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Czy opracowanie regulaminu konkursu plastycznego, wskazanie formatu prac plastycznych, 
techniki wykonania prac leży po stronie Wykonawcy?  
 
Odpowiedź 
 
Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego wskazanie formatu prac plastycznych, techniki 
wykonania prac leży po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie 11:  
Czy sposób (list, plakat) poinformowania Wójtów/Burmistrzów o konkursie jest do wyboru przez 
Wykonawcę?  
 
Odpowiedź 
 
Sposób poinformowania Wójtów/Burmistrzów o konkursie jest do wyboru przez Wykonawcę. 
 
Pytania 12:  
 
Kto wybiera laureatów konkursu? Czy jury, które powołuje Wykonawca czy Zamawiający? Jak 
wynika z opisu zamówienia ma być 35 laureatów konkursu? 
 
 Odpowiedź 
 
Laureatów wybierze jury powołane przez Wykonawcę. W skład Jury powinien wchodzić 
przynajmniej jeden przedstawiciel Zamawiającego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
ma być 35 laureatów konkursu. 
 
4.9 Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli  
 
Pytanie 13:  
Czy szkolenia mają być organizowane dla każdego z etapów czy jednorazowo? 
  
Odpowiedź 
 
 Zgodnie z punktem 4.9 OPZ „Przewiduje się organizowanie 2 szkoleń składających się z części 
teoretycznej (min. 4 godzin seminarium) dla każdego z etapów”. 
 
Pytanie 14: 
  
Kto zapewnia salę na szkolenia wraz z wyposażeniem?  
 
Odpowiedź 
 
Salę na szkolenia wraz z wyposażeniem zapewnia Wykonawca. 
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4.10 Zorganizowanie wręczenia nagród  
 
Pytanie 15:  
Czy wręczenia nagród ma obejmować oba konkursy tj. na zbiórkę surowców i plastycznego? Kto 
pokrywa koszty wynajmu Sali w Domu Kultury? 
 
Odpowiedź 
 
Uroczystość wręczenia nagród ma obejmować oba konkursy tj. na zbiórkę surowców i 
plastycznego. Koszt wynajmu sali w Domu Kultury pokrywa Wykonawca. 
 
Dotyczy Wzoru Umowy:  

Pytanie 16:  
Prosimy o doprecyzowanie § 8 ust. 3 Wzoru Umowy w następujący sposób: 
Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, może wyznaczyć inny zakres, sposób i 
terminy sporządzania raportów".  
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający dokona zmiany § 8 ust. 3 Wzoru umowy w następujący sposób: 
„Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, może wyznaczyć inny zakres i terminy 
sporządzania raportów.” 
 

Pytanie 17:  
Prosimy o następującą modyfikację zapisu § 8 ust. 1 pkt. 2 zdanie drugie: Jeżeli wykonanie 
umowy rozpocznie się w ciągu kwartału kalendarzowego, to pierwszy Raport Kwartalny  
powinien obejmować okres od pierwszego dnia wykonywania umowy do ostatniego dnia  
kwartału kalendarzowego, w którym rozpoczęła się realizacja umowy".  

W obecnym brzmieniu zapisu, w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przez  
Wykonawcę niedługo po rozpoczęciu danego kwartału, będzie on musiał oczekiwać na  
pierwszą wypłatę wynagrodzenia do końca kolejnego kwartału, następującego po kwartale 
w którym rozpoczęto realizację umowy. Tym samym biorąc pod uwagę konieczność  
zatwierdzenia Raportu Kwartalnego przez Zamawiającego, a także termin zapłaty faktury,  
może zdarzyć się, iż realizując zamówienie w sposób prawidłowy, Wykonawca otrzyma  
pierwszą, transzę wynagrodzenia po 7-8 miesiącach od rozpoczęcia realizacji umowy, co  
zmusi go do uruchamiania w tym okresie własnych rezerw finansowych. Zapis taki może  
przyczynić się do wzrostu cen oferowanych przez Wykonawców, wnioskujemy wiec o 
jego zmianę. 

Odpowiedź 

Zgodnie z § 1 ust. 3 Wzoru umowy dla jej potrzeb przyjęto znaczenie terminów i pojęć zgodnie z 
zawartym w Opisem przedmiotu zamówienia (część III SIWZ) słownikiem terminów i skrótów. 
Definicja kwartału na potrzeby umowy brzmi zatem w następujący sposób: Kwartał oznacza 
każdy z czterech trzymiesięcznych okresów w ciągu roku kalendarzowego realizacji Kontraktu, 
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rozpoczynający się odpowiednio 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 września danego roku, za 
wyjątkiem: 

• Pierwszego kwartału realizacji Kontraktu, który rozpoczyna się w dniu zawarcia 
Kontraktu i kończący się z upływem ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym 
to rozpoczęcie nastąpiło 

• Ostatniego kwartału realizacji Kontraktu, który kończy się w dniu zakończenia realizacji 
Kontraktu. 

Mając na względzie powyższe Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego § umowy. 

Pytanie 18:  
Prosimy o usunięcie § 14 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy.  

Powołane zapisy naruszają zasadę konkurencji i swobody umów oraz są niezgodne z  
przepisami Kodeksu cywilnego, który nie uzależnia możliwości powierzenia określonej 
części usług podwykonawcom od zgody 'Zamawiającego (Inwestora). Art. 6471 § 2 k.c. 
dotyczy wyłącznie podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych i stanowi, iż do 
zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Inwestora. Zamawiający przygotowując treść SIWZ, określił warunki udziału w  
postępowaniu, dotyczące doświadczenia, referencji, potencjału kadrowego, a tym samym  
zdolności Wykonawcy do prawidłowej realizacji zamówienia, a ponadto nie wskazał 
żadnego ograniczenia w zakresie podwykonawstwa i zgodnie z ustawą Pzp postawił 
jedynie wymóg wskazania części jakie zostaną powierzone do wykonania 
podwykonawcom.  Niedopuszczalne jest więc przenoszenie przez Zamawiającego, na etap 
realizacji umowy, ciężaru wykazywania przez Wykonawcę zdolności wykonania 
zamówienia przez podwykonawców, w tym przedstawiania ich referencji, wykazywania 
doświadczenia itp. Biorąc pod uwagę mechanizmy wolnego rynku oraz swobodę umów, a 
także generalną zasadę odpowiedzialności wykonawcy za działania podwykonawców, 
warunki Zamawiającego niezbędne do uzyskania akceptacji podwykonawców, w 
przypadku zamówienia na usługi wydają się nieuzasadnione.  

Ponadto prosimy o modyfikację § 14 ust. 4 Wzoru Umowy w następujący sposób:  
"Realizacja części Kontraktu przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu".  
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający dokona zmiany § 14 Wzoru umowy w następujący sposób: 
 
„1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 
2. Realizacja części Kontraktu przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu.” 

Pytanie 19:  

Prosimy o modyfikację § 17 ust. 1 w następujący spos6b: "Wykonawca zobowiązany jest 
zagwarantować Zamawiającemu, że do utworów, które powstaną w wyniku realizacji 
niniejszej Umowy będą mu przysługiwały wyłącznie i nieograniczone terytorialnie prawa  
autorskie majątkowe". Wykonawca nie może zagwarantować Zamawiającemu 
wyłącznego i  
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nieograniczonego przysługiwania praw autorskich osobistych, ponieważ zgodnie z art. 16  
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, osobiste prawa  
autorskie do utworu nie podlegają. zrzeczeniu się lub zbyciu.  
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający dokona zmiany § 17 ust. 1  Wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca 
zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu, że do utworów, które powstaną w wyniku 
realizacji niniejszej Umowy będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone terytorialnie 
prawa autorskie majątkowe.” 
 

Pytanie 20:  

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp  

"Zakazuje się Istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba te zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. "  

W § 20 Wzoru Umowy Zamawiający przewidział możliwość zmiany Umowy, jednakże 
bez wskazania warunków (trybu) dokonania takiej zmiany. Prosimy o doprecyzowanie 
procedury wprowadzania zmian do Umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający dokona zmiany § 20 Wzoru umowy poprzez dodanie w ust. 2 lit. po „f” lit. 
„g” o brzmieniu  

g) zmian podwykonawcy, na którego wiedzę i doświadczenie powołał się Wykonawca w 
celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, na innego legitymującego 
się co najmniej równoważnym doświadczeniem i wiedzą. 

Pytanie 21:  

Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej załączników do IDW 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.zgok.ornet.pl wersje edytowalne 
załączników do IDW (zakładka – Przetargi JRP – KONTRAKT 06 – kampania edukacyjna) 
 

Zmiana SIWZ 

 
W części II SIWZ – Wzór Umowy wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. Jest:  
NIP: 655-17-70-435 
Regon: 292377149 
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 zmienia się na : 
 
NIP: 655-19-30-910 
Regon: 260229356 
 
2.  § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, może wyznaczyć inny zakres i terminy 
sporządzania raportów.” 
 
3. § 17 ust. 1  Wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu, że do utworów, które powstaną 
w wyniku realizacji niniejszej Umowy będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone 
terytorialnie prawa autorskie majątkowe.” 

4. § 14 Wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

2. Realizacja części Kontraktu przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek 
jego zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu.” 

5.W § 20 ust. 2 po lit. „f” dodaje się lit. „g” o brzmieniu: 

g) zmian podwykonawcy, na którego wiedzę i doświadczenie powołał się Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, na innego legitymującego się co 
najmniej równoważnym doświadczeniem i wiedzą. 

 
 
 
        ZATWIERDZAM: 

       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

  

                  Dnia: 20.02.2012 r. 


