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reprezentowany przez: 
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00-684 Warszawa 
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sygn. akt KIO 1832/22 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODWOŁANIE 

Gmina Wierzbica  (dalej jako „Zamawiający’’) – niniejszym wnosi odpowiedź na odwołanie z dnia 

11.07.2022 r. wykonawcy MS-EKO Sp. o.o. (dalej jako „Odwołujący’’) wniesione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów z PSZOK”, numer referencyjny: RI.271.02.2022: 
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1. Zamawiający uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25 - Zamawiający wnosi o umorzenie postępowania w 

zakresie uwzględnionych zarzutów. 

2. W pozostałym zakresie tj. w zakresie zarzutów nr 5 (w części nieuwzględnionej przez 

Zamawiającego), 6 (w części nieuwzględnionej przez Zamawiającego), 7, 8, 21 (w 

części nieuwzględnionej przez Zamawiającego), 22, 24 (w części nieuwzględnionej 

przez Zamawiającego) odwołania –  Zamawiający wnosi o oddalanie odwołania jako 

bezzasadnego. 

3. Ponadto wnoszę o zasądzenie na rzecz Zamawiającego kosztów postępowania, w tym 

kosztów zastępstwa według spisu, który przedłożony zostanie na rozprawie (faktura). 

 

UZASADNIENIE 

 

I. W odniesieniu do zarzutu nr 1 odwołania - dotyczącego naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp 

w zw. z art. 16 Pzp poprzez formułowanie wymagań niejednoznacznych w zakresie ust. 9 

lit. c, ponieważ nie wynika z niego, że meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być 

pozbawione okien i szyb podczas gdy odpady wielkogabarytowe nie powinny zawierać 

elementów szklanych: 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut. 

Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 3.6 załącznika nr 9 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, dalej 

„OPZ”, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie: 

„3.6. Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i 

wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie 

wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami zgodnie z 

harmonogramem zapewniającym częstotliwość odbioru określoną w pkt. 4. OPZ. Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe powinny być pozbawione okien i szyb.” 

II. W odniesieniu do zarzutu nr 2 odwołania – dotyczącego naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 w 

zw. z art. 16 Pzp oraz art. 3531 kc w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp poprzez formułowanie wymagań 

niejednoznacznych i nadmiernie uciążliwych w zakresie dot. wskazania jako termin na 

przekazanie wykazu nieruchomości dnia zawarcia umowy, wyznaczanie wadliwych 

terminów realizacji zamówienia w zakresie opracowania i zatwierdzania harmonogramu 

oraz wydrukowania go i dostarczenia do mieszkańców nieruchomości w terminie do dnia 

30 sierpnia 2022 roku oraz brak wyznaczenia adekwatnego okresu przygotowawczego do 

realizacji usługi po podpisaniu umowy, co nie zapewnia Wykonawcy realnej możliwości 

realizacji obowiązków dotyczących wykonania zamówienia, przygotowania się do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz faworyzuje dotychczasowego Wykonawcę; taki 

opis wymagań stanowi także przekroczenie granic swobody umów, ponieważ na 

Wykonawcę nałożony jest obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia i ponoszenia 

kosztów z tego tytułu przed podpisaniem umowy, która dotyczy wykonania zamówienia 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut. 
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Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ w Rozdziale I w punktach 1.5, 5.5, 8.1 i 8.2, modyfikacja w 

załączeniu, zgodnie z żądaniem odwołania.  

Ponadto Zamawiający zmodyfikował § 2 załącznika nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”, 

dalej „wzór umowy”, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie:  

„§ 2 Termin realizacji 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy 

przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na realizację zamówienia, w 

zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.” 

 

III. W odniesieniu do zarzutu nr 3 – dotyczącego naruszenia art. 433 pkt 4 Pzp w zw. z art. 99 

ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 Pzp i art. 8 ust. 1 Pzp poprzez nieprawidłowe określenie 

minimalnej wartości świadczenia Wykonawcy poprzez określenie do w odniesieniu do 

łącznej liczby odebranych, transportowanych i zagospodarowanych odpadów, które to 

stanowią wartość szacowaną, podczas gdy rozliczenie za realizację zamówienia 

następować będzie za realizację usługi wg stawek za konkretne kategorie odpadów, 

dlatego w niniejszym postępowaniu zasadne jest określenie gwarantowanej wartości 

udzielonego zamówienia w odniesieniu do wynagrodzenia brutto za realizację całej umowy 

: 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut. 

Zamawiający dokonał modyfikacji § 3 ust. 4 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając mu 

brzmienie: 

„4. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania określone przez 

Zamawiającego w SWZ są szacunkowe, ich łączna wartość służy zamawiającemu do obliczenia punktów 

w kryterium Cena. Ilości te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy – wzrosnąć lub zmaleć w 

ramach określonej frakcji/rodzaju odpadów. Zamawiający zgodnie z art. 433 ustawy Pzp zastrzega, że 

gwarantowana wartość zamówienia która zostanie udzielona Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy wynosi 70% całkowitej wartości umowy/łącznego wynagrodzenia za wykonanie całości umowy 

zgodnie z ofertą Wykonawcy brutto, określonego ust. 2 niniejszego paragrafu.” 

 

IV. W odniesieniu do zarzutu nr 4 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc oraz art. 387 par. 1 kc 

w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp i art. 16 Pzp poprzez przekroczenie granicy swobody umów, w 

sposób naruszający zasady współżycia społecznego i równowagi rozłożenia ryzyka 

kontraktowego między stronami w zakresie nałożenia na Wykonawcę nadmiernego 

wprowadzenia obowiązku objęcia przez Wykonawcę ubezpieczeniem odpowiedzialności i 

mienia Zamawiającego, co nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach, jest 

nadmierne, powoduje nieuzasadnione zwiększenie kosztów oraz może okazać się 

obiektywnie niemożliwe: 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut. 

Zamawiający zmodyfikował § 8 ust. 1 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie: 

„1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w zawiązku 

z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.” 
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V. W odniesieniu do zarzutu nr 5 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 99 ust. 1 

i 2 Pzp w zw. z art. 16 Pzp oraz art. 8 ust. 1 Pzp poprzez przekroczenie granic swobody 

umów w formułowaniu projektowanych postanowień umowy poprzez nieuregulowanie 

przypadku realizacji usług w kontekście przekroczenia maksymalnej wartości 

wynagrodzenia: 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut w części w ten sposób, że Zamawiający dokonał 

modyfikacji § 3 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, dodając w nim ust. 8 i 9 o treści: 

„8. W przypadku, gdy ilość odpadów komunalnych odebranych przez Wykonawcę przekroczy 

maksymalną wartość wynagrodzenia określoną w umowie, Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia 

bagatelnego do 50 000 zł, a strony dokonają rozliczenia dodatkowych ilości na zasadach określonych w 

umowie, w tym na podstawie cen jednostkowych podanych w umowie.  

9. W przypadku wyczerpania 80% wartości wynagrodzenia maksymalnego, Zamawiający pisemnie 

poinformuje w tym Wykonawcę.” 

 

W pozostałym zakresie Zamawiający wnosi o oddalenie zarzutu.  

Należy uwzględnić, że zgodnie z brzmieniem § 2 wzoru umowy nadanym w wyniku modyfikacji usługa 

objęta przedmiotem zamówienia ma być realizowana w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 

12 miesięcy lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na realizację zamówienia, w 

zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku zakończenia realizacji umowy z 

powodu przekroczenia maksymalnej wartości wynagrodzenia określonej w umowie nie jest właściwe 

zawieranie aneksu do umowy, jak wskazuje Odwołujący. Należy określić, że w przypadku, gdy ilość 

odpadów komunalnych odebranych przez Wykonawcę przekroczy maksymalną wartość wynagrodzenia 

określoną w umowie, Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia bagatelnego do 50 000 zł, a strony 

dokonają rozliczenia dodatkowych ilości na zasadach określonych w umowie, w tym na podstawie cen 

jednostkowych podanych w umowie.  

 

 

VI. W odniesieniu do zarzutu nr 6 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc oraz art. 

395 kc w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp i art. 16 Pzp poprzez przekroczenie granic 

swobody umów, w sposób naruszający zasady współżycia społecznego i 

równowagi rozłożenia ryzyka kontraktowego między stronami poprzez 

nałożenie na Wykonawcę nadmiernego ryzyka kontraktowego z uwagi na 

nieprzewidzenie możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, podczas 

gdy takie prawo zapewnione zostało Zamawiającemu 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut w części w ten sposób, że Zamawiający dokonał 

modyfikacji § 7 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, dodając w nim ust. 6 o treści: 

„6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w przypadku: 

a) braku płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 14 dni od upływu terminu płatności 

ustalonego w umowie, 
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b) odmowy bez uzasadnienia zatwierdzenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług w okresie 

rozliczeniowym pomimo skierowania przez Wykonawcę do Zamawiającego pisemnego wezwania do 

przedstawienia uzasadnienia odmowy z wyznaczeniem Zamawiającemu terminu na przedstawienie 

wskazanego uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi 

obliczone zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

 

W pozostałym zakresie Zamawiający wnosi o oddalenie zarzutu.  

Żądanie określenia podstaw odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z użyciem sformułowania „w 

szczególności” powodowałoby niepewność stron umowy, w tym Zamawiającego, co do okoliczności, w 

jakich Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia, podczas gdy przyczyny odstąpienia od umowy 

– powinny być wskazane w sposób jednoznaczny. 

Z kolei żądanie dodania postanowień, zgodnie z którymi Zamawiającego obciąża odpowiedzialność 

odszkodowawcza na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a wskazane przypadki odstąpienia od 

umowy należy traktować jako zawinione przez Zamawiającego – narusza zasadę równowagi stron 

uprzywilejowując Wykonawcę względem Zamawiającego. We wzorze umowy brak jest analogicznych 

postanowień w odniesieniu do prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  Dodanie 

wskazanych postanowień wprowadzałoby domniemanie winy Zamawiającego oraz prowadziłoby do 

przekroczenia granic swobody umów, w sposób naruszający zasady współżycia społecznego i równowagi 

rozłożenia ryzyka kontraktowego między stronami umowy. Analogicznie jak w przypadku podstaw 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zasadne jest określenie, że odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę powinno być poprzedzone wystosowaniem wezwania do przedstawienia uzasadnienia braku 

zatwierdzenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług w okresie rozliczeniowym z 

wyznaczeniem Zamawiającemu terminu na odniesienie się do wezwania. Ponadto bezzasadne jest 

żądanie, aby termin na skorzystanie z prawa odstąpienia przez Wykonawcę był dwukrotnie dłuższy niż 

w przypadku Zamawiającego i wynosił 60 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podczas gdy w przypadku 

prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego termin ten wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

 

VII. W odniesieniu do zarzutu nr 7 – dotyczącego naruszenia art. 436 pkt 4 lit. b) w zw. z art. 

3531 kc w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 16 Pzp poprzez niewskazanie w sposób jednoznaczny, że 

waloryzacji podlegają ceny jednostkowe, które mają charakter rozliczeniowy, co skutkuje 

powstaniem niepewności co do zasad przeprowadzenia waloryzacji 

oraz 

W odniesieniu do zarzutu nr 8 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 8 ust. 1 

Pzp i art. 439 Pzp i art. 16 Pzp poprzez nieprzewidziane w umowie przypadki waloryzacji 

wynagrodzenia w sytuacji wzrostu kosztów świadczenia usług w szczególności kosztów 

paliwa co skutkuje przeniesieniem na Wykonawcę nadmiernych ryzyk związanych ze 

świadczeniem usługi: 

(łączne odniesienie się do obu zarzutów) 
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Zamawiający wnosi o oddalenie zarzutów nr 7 i 8. 

 

Zamawiający zmodyfikował § 2 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie:  

 

„§ 2 Termin realizacji 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy 

przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na realizację zamówienia, w 

zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.” 

 

Jednocześnie Zamawiający zmodyfikował § 12 ust. 1 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając 

mu brzmienie: 

 

„1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy na 

podstawie art. 455 ustawy Pzp. w szczególności w zakresie: 

1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;  

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;” 

 

Należy wskazać, że zgodnie z brzmieniem SWZ oraz wzoru umowy ustalonym w wyniku 

modyfikacji umowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Analogicznie w pkt. II.2.7 ogłoszenia o zamówieniu wskazano: 

 

W konsekwencji Zamawiający brak jest obowiązku, aby umowa w niniejszym stanie 

faktycznym zawierała postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia – zarówno w 

odniesieniu do wynagrodzenia całkowitego, jak i cen jednostkowych - o których mowa: 

 

⎯ w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp 

 

4) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy: 

(…) 

b) zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

 ‒ stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

‒ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

‒ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  



7 

 

‒ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1342) 

 ‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

⎯ w art. 439 ust. 1 Pzp  

 

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 

12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. 

 

W niniejszym stanie faktycznym Zamawiający nie wprowadza postanowień w sprawie 

waloryzacji, o których mowa w przywołanych przepisach, z uwagi na fakt, że umowa jest 

zawierana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

 

VIII. W odniesieniu do zarzutu nr 9 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 99 ust. 1 

i 4 w zw. z art. 16 Pzp poprzez formułowanie nieprecyzyjnego opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie ustalenia warunków realizacji zamówienia, zawierania 

postanowień umownych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa: 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut. 

Zamawiający dokonał modyfikacji Części 1 Rozdziału 1 zdanie drugie OPZ, modyfikacja w załączeniu, 

nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca dołoży starań, aby możliwe było osiągnięcie wymaganego prawem poziomu przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w tym przekaże odebrane w ramach umowy 

odpady nadające się do recyklingu/odzysku, w celu uzyskania możliwego poziomu przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu. 

 

IX. W odniesieniu do zarzutu nr 10 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 433 pkt 

2 Pzp art. 8 ust. 1 Pzp i art. 16 Pzp poprzez przekroczenie granic swobody umów, w sposób 

naruszający zasady współżycia społecznego i równowagi rozłożenia ryzyka kontraktowego 

między stronami poprzez nałożenie na Wykonawcę nadmiernego ryzyka kontraktowego z 

uwagi na przewidzenie możliwości nałożenia na Wykonawcę kar umownych w łącznej 

wysokości 50% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego, podczas gdy charakter 

zamówienia nie jest na tyle specyficzny, aby wymagał określenia aż tak dużej wysokości 

możliwych kar umownych: 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut. 

Zamawiający dokonał modyfikacji § 10 ust. 8 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając mu 

brzmienie: 

„8. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia.” 
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X. W odniesieniu do zarzutu nr 11 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 8 ust. 1 

Pzp i art. 16 Pzp poprzez przekroczenie granic swobody umów, w sposób naruszający 

zasady współżycia społecznego i równowagi rozłożenia ryzyka kontraktowego między 

stronami poprzez nałożenie na Wykonawcę nadmiernego ryzyka kontraktowego z uwagi 

na przewidzenie możliwości nałożenia na Wykonawcę kary umownej na podstawie zbyt 

ogólnej przesłanki umownej oraz przewidzenia możliwości jej zastosowania bez 

uzależnienia od przeprowadzenia wcześniej procesu reklamacyjnego w wyniku którego 

może okazać się, że nie miała miejsce sytuacja będąca podstawą do nałożenia kary 

umownej lub została ona naprawiona przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki: 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut. 

Zamawiający dokonał modyfikacji § 10 ust. 1 lit. c wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając 

mu brzmienie: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

(…) 

c) za nieterminowe zrealizowanie reklamacji dla danego punktu odbioru, za każdy dzień zwłoki 

w wysokości 50 zł brutto,” 

 

XI. W odniesieniu do zarzutu nr 12 – dotyczącego naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp w zw. z 

art. 16 Pzp poprzez formułowanie wymagań OPZ w sposób niejednoznaczny, zawierający 

błędy w zakresie danego rodzaju odpadów i kodu mu przypisanego: 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut.  

 

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ w zakresie kodu odpadu „popiół i żużel”, modyfikacja w 

załączeniu, wykreślając kod 10 01 01 i zastępując go kodem 20 01 99. 

 

XII. W odniesieniu do zarzutu nr 13 – dotyczącego naruszenia 99 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 16 

pkt 3 Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego realizacji obowiązku opisania 

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, tj. rozbieżności pomiędzy 

OPZ, SWZ a wzorem umowy w zakresie dot. dokumentów, które Wykonawca ma dołączyć 

do faktury oraz w zakresie postanowień dot. zatrudnienia osób wykonujących usługę 

bezpośrednio: 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut. 

a) W zakresie rozbieżności pomiędzy OPZ, SWZ a wzorem umowy w zakresie dot. dokumentów, 

które Wykonawca ma dołączyć do faktury Zamawiający w dniu 11.09.2022 r. w odpowiedzi na 

pytanie nr 9 Zamawiający zmodyfikował treść pkt. 14.2 OPZ. Po wprowadzeniu tej zmiany, 

postanowienia OPZ i wzoru umowy w zakresie dot. dokumentów, które Wykonawca ma dołączyć 

do faktury – są spójne. Jednocześnie – z uzasadnienia zarzutu nie wynika jednoznacznie których 

elementów w zakresie wymaganych dokumentów dotyczy zarzucana niespójność. 
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b) W zakresie postanowień dot. zatrudnienia osób wykonujących usługę bezpośrednio – 

Zamawiający zmodyfikował pkt. 9 SWZ oraz § 5 ust. 1 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, 

zgodnie z żądaniem odwołania.  

 

XIII. W odniesieniu do zarzutu nr 14 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 8 ust. 1 

Pzp i art. 16 Pzp poprzez przekroczenie granic swobody umów, w sposób naruszający 

zasady współżycia społecznego i równowagi rozłożenia ryzyka kontraktowego między 

stronami poprzez nałożenie na Wykonawcę nadmiernych obowiązków umownych z uwagi 

na postanowienia wskazujące na możliwość zlecania części zamówienia podwykonawcy w 

przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował ten zamiar w Formularzu Oferty oraz 

konieczność informowania Zamawiającego o zamiarze zaangażowania w realizację 

zamówienia podwykonawców, podczas gdy przepisy ustawy Pzp nie są tak rygorystyczne 

w zakresie dot. podwykonawstwa: 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut.  

Zamawiający dokonał modyfikacji § 9 ust. 1 i 3 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając mu 

brzmienie: 

„1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia będącego 

przedmiotem umowy podwykonawcom. 

(…) 

3. Wykonawca w toku realizacji zamówienia poinformuje pisemnie Zamawiającego o zmianach 

dotyczących podwykonawców , którym powierzył do realizacji część zamówienia podając imię i nazwisko 

lub nazwę i siedzibę podwykonawcy oraz zakres powierzonych usług.” 

 

XIV. W odniesieniu do zarzutu nr 15 – dotyczącego naruszenia art. 433 pkt 1 Pzp w zw. a art. 

3531 kc w zw. z art. 16 Pzp i art. 8 ust. 1 Pzp poprzez przewidywanie we wzorze umowy 

odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie, co stanowi klauzulę niedozwoloną: 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut.  

Zamawiający dokonał modyfikacji § 10 ust. 1 lit. b) i g) wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, 

poprzez zmianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”. 

 

XV. W odniesieniu do zarzutu nr 16 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 471 k.c. 

w zw. z art. 16 Pzp i art. 8 ust. 1 Pzp poprzez sformułowanie zasad odpowiedzialności z 

przekroczeniem granic swobody umów, w sposób naruszający zasady współżycia 

społecznego i równowagi rozłożenia ryzyka kontraktowego między stronami poprzez 

nałożenie na Wykonawcę szerszej odpowiedzialności finansowej w zakresie kary umownej 

w przypadku odstąpienia od umowy tj. na zasadzie ryzyka, niż na Zamawiającego w 

analogicznej sytuacji (na zasadzie winy) 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut.  
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Zamawiający dokonał  modyfikacji § 10 ust. 6 lit. b) wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, poprzez 

nadanie mu brzmienia: 

„6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy: 

a) ustawowe odsetki za opóźnienie w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

b) karę umowną – 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy za odstąpienie od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.” 

 

XVI. W odniesieniu do zarzutu nr 17 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 471 k.c. 

w zw. z art. 16 Pzp i art. 8 ust. 1 Pzp poprzez sformułowanie zasad odpowiedzialności z 

przekroczeniem granic swobody umów, w sposób naruszający zasady współżycia 

społecznego i równowagi rozłożenia ryzyka kontraktowego między stronami poprzez 

nałożenie na Wykonawcę nadmiernego zakresu odpowiedzialności nieopartego na zasadzie 

winy 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut. 

Zamawiający zmodyfikował § 1 ust. 4 i 5 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając im 

brzmienie: 

„4. Za wszelkie przypadki wypadki i ich następstwa wynikłe z winy Wykonawcy przy i w związku ze 

świadczoną usługą odpowiada Wykonawca. 

5. Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych z winy 

Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy, a związanych z realizacją przedmiotu umowy.” 

 

XVII. W odniesieniu do zarzutu nr 18 – dotyczącego naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp 

w zw. z art. 16 Pzp poprzez formułowanie wymagań OPZ, które są zbyt 

restrykcyjne i nakładają na Wykonawcę obowiązek przechowywania 

dokumentacji w postaci nagrań z monitoringu, zawierających m.in. dane o 

położeniu pojazdu, miejscach postoju, o miejscach wyładunku odpadów, przez 

okres 3 lat od zapisu, podczas gdy wystarczającym okresem przechowywania 

dokumentacji jest okres 3 miesięcy od zapisu, który to okres umożliwia 

rozpatrzenie ewentualnych reklamacji i rozliczenie umowy pomiędzy stronami: 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut.  

Zamawiający zmodyfikował pkt. 10.3 OPZ, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie: 

„10.3. Wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca świadczył będzie usługę, muszą być wyposażone w 

system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający zapisywanie 

danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach 

wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację tych danych. Dane winny być przechowywane w 

siedzibie Wykonawcy przez okres 3 miesięcy od daty ich zapisania.” 

 

XVIII. W odniesieniu do zarzutu nr 19 – dotyczącego naruszenia art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., 
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poz. 2010 ze zmianami) w zw. z art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp w zw. z art. 16 Pzp poprzez 

sformułowanie Formularza Oferty w sposób nieprecyzyjny tj. niezgodny z całym 

brzmieniem art. 6d ust. 4 pkt 5 w/w ustawy, czyli bez uwzględnienia w Formularzu 

Ofertowym informacji o podmiotach zbierających odpady: 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut.  

Zamawiający zmodyfikował pkt. 8 formularza ofertowego, modyfikacja w załączeniu, nadając mu 

brzmienie zgodne z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami) tj. z uwzględnieniem podmiotów 

zbierającego odpady. 

 

XIX. W odniesieniu do zarzutu nr 20 – dotyczącego naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp w zw. z 

art. 16 Pzp poprzez formułowanie wymagań niejednoznacznych, niezgodnych ze sposobem 

realizacji usługi w zakresie Części 1 Rozdziale 6 ust. 6.4 tiret dwa OPZ, ponieważ sugeruje 

on, że pracownik Wykonawcy będzie musiał zweryfikować zawartość odpadów 

zamieszanych wystawianych przez mieszkańców, podczas gdy dokładna weryfikacja przez 

pracownika jest niemożliwa ze względu na konieczność zachowania odpowiednich zasad 

bezpieczeństwa z odpadami zmieszanymi : 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut.  

Zamawiający zmodyfikował pkt. 6.4 OPZ, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie: 

„6.4. Wykonawca zobowiązany jest także do kontrolowania niedopełnienia przez właściciela 

nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez: 

- kontrolowanie zawartości pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów pod względem 

zgodności zgromadzonych w nich odpadów, 

- kontrolowanie zawartości pojemników i worków na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

pod względem zgodności zgromadzonych w nich odpadów poprzez wizualną ocenę pojemników/worków 

z odpadami niesegregowanymi ( zmieszanymi ).” 

 

 

XX. W odniesieniu do zarzutu nr 21 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 471 k.c. 

w zw. z art. 16 Pzp i art. 8 ust. 1 Pzp poprzez przekroczenie granic swobody umów, w 

sposób naruszający zasady współżycia społecznego i równowagi rozłożenia ryzyka 

kontraktowego między stronami poprzez przewidzenie zbyt ogólnej przesłanki odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego w sytuacji braku realizacji usługi lub realizacji usługi 

niezgodnie z postanowieniami umowy, bez przewidzenia procedury wcześniejszego 

wezwania Wykonawcy do świadczenia usługi z wyznaczeniem mu minimalnego terminu na 

zastosowanie się do wezwania i umożliwienie mu przedstawienia własnego stanowiska w 

sprawie 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut w części w ten sposób, że Zamawiający dokonał 

modyfikacji § 7 ust. 2 wzoru umowy, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie: 
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„2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, jeżeli Wykonawca: 

a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową po upływie 14 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy. 

b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 

7 dni kalendarzowych, 

c) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych wezwań ze strony Zamawiającego 

nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza 

zobowiązania umowne. Zamawiający w każdym wezwaniu wyznaczy Wykonawcy termin na 

zmianę wykonywania usług wraz ze wskazaniem postanowień umowy lub zobowiązań 

umownych, które są naruszane. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

każdego wezwania będzie miał możliwość przedstawienia swojego stanowiska w kwestiach 

przedstawionych w wezwaniu. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 

odpowiedzi Wykonawcy odniesie się do otrzymanej odpowiedzi.” 

 

W pozostałym zakresie Zamawiający wnosi o oddalenie zarzutu.  

W odniesieniu do § 7 ust. 2 lit. c Odwołujący określił żądanie w taki sposób, aby znaczący sposób 

utrudnić odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w sytuacji  nie wykonywania przez Wykonawcę 

usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w sytuacji, gdy Wykonawca w istotny sposób narusza 

zobowiązania umowne. Uwzględnienie żądania Odwołującego w całości może prowadzić do pobawienia 

Zamawiającego prawa do zakończenia realizacji umowy, w sytuacji, gdy będzie ona rażąco nienależycie 

wykonywana, co może powodować nadużycia, ale po stronie Odwołującego.   

Żądanie określenia w każdym wezwaniu Zamawiającego minimum 7.dniowego terminu na poprawę 

wykonywania usług powoduje bezpodstawne ograniczenie Zamawiającego, który powinien mieć 

możliwość wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu na poprawienie jakości realizacji usługi. 

Bezpodstawne jest domaganie się przez Odwołującego, aby odstąpienie było poprzedzone dwukrotnym 

wezwaniem w zakresie tych samych okoliczności, co oznaczałoby np. brak możliwości odstąpienia, jeżeli 

Wykonawca dopuszcza się zwłoki w odbiorze odpadów z dwóch różnych nieruchomości. Uwzględnienie 

żądania w pełnym zakresie naruszałoby zasadę równowagi stron uprzywilejowując Wykonawcę 

względem Zamawiającego.  

 

 

XXI. W odniesieniu do zarzutu nr 22 – dotyczącego naruszenia art. 3531 kc w zw. z art. 8 ust. 1 

Pzp i art. 16 Pzp poprzez przekroczenie granic swobody umów, w sposób naruszający 

zasadę rozłożenia ryzyka kontraktowego między stronami tj. sformułowanie postanowień 

umownych w sposób umożliwiający Zamawiającemu nałożenie na Wykonawcę kar 

umownych za zdarzenia mające miejsce kilka miesięcy wstecz, pozbawiając jednocześnie 

Wykonawcę możliwości obrony z uwagi na postanowienia dot. m.in. procedury 

przechowywania nagrań – co stanowi nieproporcjonalne obciążenie ryzykiem 

kontraktowym Wykonawcy 

 

Wnoszę o oddalenie zarzutu. 

Uwzględnienie żądania Odwołującego prowadziłoby do sytuacji, w której Zamawiający po dokonaniu 

płatności wynagrodzenia z faktury VAT byłby pozbawiony możliwości egzekwowania wypełniania przez 

Wykonawcę obowiązków umownych, w tym nałożenia kar umownych za nienależyte wykonywanie 
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umowy, w sytuacji gdy przypadki nienależytego wykonywania umowy ujawniłyby się po dacie 

płatności.  

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt. 10.3 OPZ po modyfikacji Wykonawca ma obowiązek 

przechowywania danych z systemu monitoringu pojazdów, którymi Wykonawca będzie świadczył 

usługę, przez okres 3 miesięcy od daty ich zapisania. Obowiązek przechowywania danych służy m.in. 

weryfikacji przypadków nieprawidłowego świadczenia usług, o których Zamawiający dowiedział się po 

pewnym czasie, np. na skutek informacji od mieszkańców.  

Uwzględnienie żądania Odwołującego – czyniłoby bezcelowym postanowienie pkt. 10.3 

OPZ. 

 

XXII. W odniesieniu do zarzutu nr 23 – dotyczącego naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp w zw. z 

art. 16 Pzp poprzez formułowanie wymagań niejednoznacznych w zakresie realizacji 

procedury reklamacyjnej poprzez określenie terminów na rozpatrzenie reklamacji w 

godzinach, bez uwzględnienia, że okres ten może obejmować dni ustawowo wolne, podczas 

gdy pozostałe dwa terminy dot. potwierdzenia otrzymania reklamacji oraz poinformowania 

Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji określono w dniach roboczych oraz 

określenie różnych terminów dla rozpatrzenia reklamacji (termin dłuższy) niż na czynność 

poinformowania Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji (termin krótszy),  

podczas gdy Wykonawca będzie mógł poinformować Zamawiającego o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji dopiero po jej rozpatrzeniu: 

 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut. 

Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 7.3 OPZ, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie: 

„7.3. Rozpatrzenie reklamacji winno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania. O sposobie 

rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych drogą elektroniczną 

lub telefoniczną poinformować Zamawiającego.” 

 

XXIII. W odniesieniu do zarzutu nr 24 – dotyczącego naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp w 

zw. z art. 16 Pzp poprzez formułowanie wymagań niejednoznacznych w zakresie Części 1 

Rozdziale 10 ust. 10.8 OPZ, ponieważ nie wynika z niego w jakiej odległości od pojemników 

i worków, Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów rozrzuconych wokół nich: 

 

Zamawiający uwzględnia przedmiotowy zarzut w części w ten sposób, że Zamawiający dokonał 

modyfikacji pkt. 10.8 OPZ, modyfikacja w załączeniu, nadając mu brzmienie: 

„10.8. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich odpadów leżących obok pojemników lub 

worków ( w odległości do 2 m ), które zanieczyściły miejsce odbioru odpadów w trakcie realizacji usługi 

przez Wykonawcę (np. odpady rozrzucone przez zwierzęta, itp.)” 

 

W pozostałym zakresie Zamawiający wnosi o oddalenie zarzutu.  

Należy wskazać, że odległość 1m wskazywana przez Odwołującego jest bardzo niewielka. Może zdarzyć 

się tak, że na skutek np. podmuchu wiatru odpady znajdą się w odległości większej niż 1 m od pojemnika 

lub worka. Stąd zasadne jest określenie większej odległości od pojemnika lub worka wynoszącej 2m. 
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XXIV. W odniesieniu do zarzutu nr 25 – dotyczącego naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp w 

zw. z art. 16 Pzp poprzez formułowanie wymagań niejednoznacznych, zawierających 

odesłania do nieaktualnych aktów prawnych w zakresie ustawy o odpadach: 

 

Zamawiający uwzględnia zarzut.  

Zamawiający w OPZ prawidłowo przytoczył tytuł obowiązującej ustawy tj. ustawa z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. Jednakże z uwagi na fakt, że Zamawiający przywołując Dziennik Ustaw nie posłużył 

się tekstem jednolitym ustawy, Zamawiający, modyfikacja w załączeniu, zmienił zapis w OPZ w pkt. 

12.1 i 12.2 z: (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) na (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, 1250). 

 

 

 

Podsumowując stanowisko Zamawiającego: 

− wnoszę o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów nr 5 (w części nieuwzględnionej 

przez Zamawiającego), 6 (w części nieuwzględnionej przez Zamawiającego), 7, 8, 21 

(w części nieuwzględnionej przez Zamawiającego), 22, 24 (w części nieuwzględnionej 

przez Zamawiającego) – jako bezzasadnych, 

− wnoszę o umorzenie postępowania w zakresie zarzutów nr 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25  – uwzględnionych przez Zamawiającego.  

 

Zamawiający wskazuje, że zmiana treści SWZ, formularza ofertowego, OPZ i wzoru umowy, 

załączona do niniejszej odpowiedzi na odwołanie, zostanie udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 137 ust. 5 i 6 Pzp. 

Jednocześnie Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 8.08.2022 r. godz. 

12.00, modyfikacja pkt. 15.1 i 16.2 i 16.3 SWZ w załączeniu.  

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przedłużenia terminu składania ofert oraz 

terminu związania ofertą została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 

25.07.2022 r.  

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

………………………………………….. 

 

Załączniki: 

⎯ pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego; Zamawiający jako jednostka 

samorządu terytorialnego zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830, 1301) 

⎯ Specyfikacja Warunków Zamówienia po modyfikacji, 
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⎯ Załącznik nr 1 do SWZ „Formularz oferty” po modyfikacji, 

⎯ Załącznik nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” po modyfikacji, 

⎯ Załącznik nr 9 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” po modyfikacji. 

 


