
Pabianice, dnia 31.10.2019 roku 
 OŚN.271.2.2019 

 
 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

  
Dotyczy: postępowania przetargowego na usługę pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w 
okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytania Wykonawcy 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji 
treści SIWZ w sposób opisany poniżej. 
 
 

Pytanie 1 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust.1.6 
„1.6. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, przy 
czym harmonogramy muszą być sporządzone z uwzględnieniem częstotliwości, określonej w tabeli 3 i 
przedłożone do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 14 dni roboczych na zatwierdzenie 
harmonogramów. Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć skutecznie 
właścicielom nieruchomości na co najmniej tydzień przed planowanym pierwszym odbiorem odpadów 
oraz zamieścić na swojej stronie internetowej." 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę 
kalendarzyków, które będą udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych zarówno 
Wykonawcy jak i Zamawiającego. Jednocześnie, w sytuacji zaakceptowania przez Zamawiającego 
elektronicznej formy kalendarzyków, Wykonawca proponuje dostarczenie każdego rodzaju 
harmonogramu w formie papierowej do siedziby Zamawiającego według zapotrzebowania. 
W przypadku kiedy Zamawiający nie wyrazi zgody na elektroniczną wersję kalendarzy Wykonawca 
wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób: 
„1.6. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, przy 
czym harmonogramy muszą być sporządzone z uwzględnieniem częstotliwości, określonej w tabeli 2 i 
przedłożone do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 14 dni roboczych na zatwierdzenie 
harmonogramów. Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć skutecznie 
właścicielom nieruchomości przed planowanym pierwszym odbiorem odpadów lub w terminie 30 dni 
od daty zaakceptowania przez Zamawiającego harmonogramów odbioru odpadów, jeżeli termin ten 
będzie późniejszy niż 01.12.2019 r. Wykonawca ma obowiązek zamieścić harmonogram na swojej 
stronie internetowej." 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę kalendarzyków, które będą 
udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych zarówno Wykonawcy jak i 
Zamawiającego oraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego elektronicznej formy 
kalendarzyków, dopuszcza możliwość dostarczenie każdego rodzaju harmonogramu w formie 
papierowej do siedziby Zamawiającego według zapotrzebowania. 
 
 
 
 
 



Pytanie 2 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust.1.6 Tabela 
3 
 

Tabela 3, Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów 

„Niesegregowane 
(zmiesza ns)            odpady 
komunalne" 

2 razy w miesiącu 

„Metale       i      tworzywa 

sztuczne" 
1 raz na miesiąc 

„Szkło" 1 raz na kwartał 
„ Papier" 1 raz na kwartał 
„Bioodpady       stanowiące 

odpady komunalne" 
2 razy w miesiącu 

 

Wykonawca zauważa, że na terenie Gminy Pabianice stosowaną częstotliwością odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych jest częstotliwość co 2 tygodnie, która nie jest tożsama z częstotliwością 2 razy 
w miesiącu, a częstotliwość odbioru metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, to 
częstotliwość co 4 tygodnie, która nie jest tożsama z częstotliwością 1 raz na miesiąc. Odbiór odpadów 
systematycznie co 2 czy 4 tygodnie ułatwi mieszkańcom gospodarowanie odpadami. 

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o modyfikację częstotliwości w następujący sposób: 
- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co 2 tygodnie; 
- Szkło - 1 raz na kwartał; 
- Metale i tworzywa sztuczne - co 4 tygodnie; 
- Papier i tektura - 1 raz na kwartał. 
- Bioodpady stanowiące odpady komunalne - w miesiącach od 1 kwietnia do 31 

października 
- co 2 tygodnie, w miesiącach od 1 listopada do 31 marca - co 4 tygodnie 
-  

Odpowiedź:  Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu. 
 

 

Pytanie 3 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust. 2.4 litera 
l 
„l)    Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igły i strzykawki o kodzie ex 20 01 99- pojemnik o pojemności 120 l," 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
„l) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igły i strzykawki - pojemnik o pojemności 120 l, do którego mieszkańcy będą dostarczać 
odpady w specjalnych mniejszych pojemnikach do zbiórki odpadów niekwalifikujących się do 
odpadów medycznych, powstałych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek." 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, rozdział II ust. 2.4 litera I  w sposób opisany poniżej (nadaje się nowe 
brzmienie): 
Było: 
l) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igły i strzykawki o kodzie ex 20 01 99- pojemnik o pojemności 120 l, 
Zostaje zmienione na: 



„l) Odpady niekwalifikuj ące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki - pojemnik o pojemności 120 l, do którego mieszkańcy będą 
dostarczać odpady w specjalnych mniejszych pojemnikach do zbiórki odpadów 
niekwalifikuj ących się do odpadów medycznych, powstałych w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek." 
 
Pytanie 4 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust. 3.2 
„3.2 Usługi dodatkowe obejmować będą: 
1) Usługę stałego użyczenia dodatkowego pojemnika o pojemności 120 l na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych (usługa obejmuje dostarczenie 
pojemnika na wskazaną nieruchomość oraz odbiór i zagospodarowanie zbieranych w nim odpadów 
komunalnych w terminie harmonogramu odbioru odpadów na każdy miesiąc 2 x m-c); 
2) Usługa stałego użyczenia dodatkowego pojemnika na bioodpady stanowiące odpady komunalne z 
terenu nieruchomości (usługa obejmuje dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość oraz 
odbiór i zagospodarowanie zbieranych w nim odpadów komunalnych w terminie harmonogramu 
odbioru odpadów na każdy miesiąc 2 x m-c);" 
Wykonawca wnosi o dostosowanie częstotliwości do tabeli nr 3 w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu. 
 
 

Pytanie 5 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust. 6.11 
„11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące m.in. konieczności przycięcia gałęzi drzew, usunięcia przeszkód w 
pasach drogowych Wykonawca zgłasza bezpośrednio zarządcy drogi. „ 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy, kto jest 
zarządcą drogi, przy której konieczna będzie interwencja, o której mowa we wskazanym punkcie? 
 
Odpowiedź: Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy, kto jest zarządcą drogi, przy 
której konieczna będzie interwencja, o której mowa we wskazanym punkcie. 

 

Pytanie 6 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust. 6.14 
„14. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się poprzez odbiór odpadów wystawionych 
przez właściciela nieruchomości (w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie) przed posesję 
do drogi dojazdowej." 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
„14. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się poprzez odbiór odpadów 
wystawionych przez właściciela nieruchomości (w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie) 
przed posesję do drogi publicznej dojazdowej, przy granicy nieruchomości."  
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu. 

 

 

Pytanie 7 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust. 6.20 
„20. Rozpatrywanie skarg i reklamacji przekazanych przez Zamawiającego telefonicznie/drogą e-mail 
w tym samym dniu roboczym." 



Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 

„20. Rozpatrywanie skarg i reklamacji przekazanych przez Zamawiającego telefonicznie/drogą e-mail 
w ciągu 48 godzin od zgłoszenia." 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, rozdział II ust. 6.20  w sposób następujący (nadaje się nowe brzmienie): 
Było: 
20. Rozpatrywanie skarg i reklamacji przekazanych przez Zamawiającego telefonicznie/drogą e -mail 
w tym samym dniu roboczym. 
Zostaje zmienione na: 
„20. Rozpatrywanie skarg i reklamacji przekazanych przez Zamawiającego telefonicznie/drogą 
e-mail w ciągu 48 godzin od zgłoszenia." 

 

Pytanie 8 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust. 6.21 
„21. Wykonawca, najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu 
wykaz przyjętych i rozpatrzonych w dniu wcześniejszym skarg i reklamacji. Wykaz ten zawiera: adres 
nieruchomości, treść skargi/reklamacji, sposób załatwienia sprawy. „ 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: 
„21. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, ma obowiązek przekazać 
Zamawiającemu wykaz przyjętych i rozpatrzonych w dniu wcześniejszym skarg i reklamacji. Wykaz 
ten zawiera: adres nieruchomości, treść skargi/reklamacji, sposób załatwienia sprawy. „ 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, rozdział II ust. 6.21  w sposób następujący (nadaje się nowe brzmienie): 
Było: 
21. Wykonawca, najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu 
wykaz przyjętych i rozpatrzonych w dniu wcześniejszym skarg i reklamacji. Wykaz ten zawiera: adres 
nieruchomości, treść skargi/reklamacji, sposób załatwienia sprawy. 
Zostaje zmienione na: 
21. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, ma obowiązek przekazać 
Zamawiającemu wykaz przyjętych i rozpatrzonych w dniu wcześniejszym skarg i reklamacji. 
Wykaz ten zawiera: adres nieruchomości, treść skargi/reklamacji, sposób załatwienia sprawy. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy par. 13 ust. 2 pkt 6 
„6) za nieterminowe przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w wysokości 50 000 zł za 
każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia z Zamawiającym." 
Wykonawca wnosi o zmianę numeracji poniższego punktu oraz zmianę wysokości kary. Kara 
przewidziana za wskazane uchybienie, w ocenie Wykonawcy, jest niewspółmierna do skali 
ewentualnego przewinienia, dlatego Wykonawca wnioskuje o jej obniżenie. 
„5) za nieterminowe przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w wysokości 5 000 zł za 
każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia z Zamawiającym." 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ- wzór umowy,  § 13 
ust. 2 pkt 5 (błędnie nadany nr 6) w sposób następujący (nadaje się nowe brzmienie): 
Było: 
6) za nieterminowe przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w wysokości 50 000 zł za 

każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia z Zamawiającym. 

Zostaje zmienione na: 
„5) za nieterminowe przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w wysokości 15 000 
zł za każdorazową zmianę terminu przeprowadzenia zbiórki bez uzgodnienia z Zamawiającym." 



Pytanie 10 
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy par. 13 ust. 2 pkt 7 
„w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie;" 
Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego zapisu ponieważ w Ustawie Prawo zamówień 
publicznych przewidziano tego typu kary wyłącznie w zakresie umów na roboty budowlane. 
Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi, a zatem nie ma podstaw do nakładania na 
Wykonawcę kar za wskazane przewinienia. 
 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji 
załącznika nr 2 do SIWZ- wzór umowy,  § 13 ust. 2 pkt 7, poprzez skreślenie pkt 7. 
 
 

Pytanie 11 
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy par. 13 ust. 2 pkt 8 i 9 
„8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie; 9)  w przypadku 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie;" 
Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego zapisu ponieważ wymóg przedłożenia Zmawiającemu 
kopii umowy o podwykonawstwo nie wynika z treści SIWZ, OPZ i umowy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji 
załącznika nr 2 do SIWZ- wzór umowy,  § 13 ust. 2 pkt 8 i 9 , poprzez skreślenie punktów  8 i 9. 
 
 

Pytanie 12 
Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy par. 15 ust. 2 pkt 5 
„w przypadku pięciokrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 12 Umowy." 
Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego zapisu ze względu na niewspółmierność do możliwych 
przewinień Wykonawcy. Ponadto, w sytuacji pozostawienia powyższego zapisu, Zamawiający będzie 
dwukrotnie karał Wykonawcę za to samo przewinienie - raz nałożenie kary, a dwa odstąpienie od 
umowy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i utrzymuje dotychczasowy zapis. 
 
 
Pytanie 13 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II ust.1.5 ppkt 8 
„8) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną opatrzoną 
datą, które stanowią dowód niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia 
selektywnej zbiórki. Wykonawca przyjmuje odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. „  
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych" ? Jakie sytuacje należało będzie uznać za niedopełnienie wskazanego obowiązku? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , że na właścicielu/zarządcy nieruchomości - spoczywa 
obowiązek dbałości o prawidłowe segregowanie odpadów i niedopuszczanie do możliwości 
dostępu osób trzecich do tych pojemników. Zadeklarowanie przez właściciela/zarządcę 
nieruchomości selektywnej segregacji odpadów nakłada nań obowiązek rzeczywistego spełnienia 
obowiązku takiej segregacji – niedopełnienie tego obowiązku to brak segregacji odpadów do 
odpowiednich pojemników/worków. 



Pytanie 14 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II pkt. 4.2 ppkt 
f oraz umowa par. 3 

Wykonawca wnosi o dopisanie rozmiaru opon tak jak w rozdziale II pkt. 2.2 ppkt g: „g) 
Zużyte opony o kodzie 16 01 03 (do rozmiaru 1250x400 mm"),"  

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział II pkt. 4.2 ppkt f w sposób 
opisany poniżej (nadaje się nowe brzmienie): 
Było: 
f) 16 01 03 – Zużyte opony, 
Zostaje zmienione na: 
f) 16 01 03 – Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm"), 
oraz  
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 
paragraf 3 pkt 8) 1/ f) w sposób opisany poniżej (nadaje się nowe brzmienie): 
Było: 
f) 16 01 03 – Zużyte opony, 
Zostaje zmienione na: 
f) 16 01 03 – Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm"), 

 

Pytanie 15 
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdział II pkt. 4.2 ppkt 
3 oraz umowa par. 3 
Wykonawca wnosi o dopisanie informacji, że sprzątanie miejsc wystawienia odpadów, nastąpi tylko 
wtedy, gdy do zanieczyszczenia terenu doszło z winy Wykonawcy w wyniku niewłaściwego odbioru. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, rozdział II pkt. 4.2 ppkt 3 w sposób opisany poniżej (nadaje się nowe 
brzmienie): 
Było: 
3) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, 
Zostaje zmienione na: 
3) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady; sprzątanie miejsc wystawienia 
odpadów, nastąpi tylko wtedy, gdy do zanieczyszczenia terenu doszło z winy Wykonawcy w 
wyniku niewłaściwego odbioru” 
oraz 
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ- wzoru umowy par. 3, pkt 8) 3/ w 
sposób opisany poniżej (nadaje się nowe brzmienie): 
Było: 
3/ posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, 
Zostaje zmienione na: 
3/ posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady; sprzątanie miejsc wystawienia 
odpadów, nastąpi tylko wtedy, gdy do zanieczyszczenia terenu doszło z winy Wykonawcy w 
wyniku niewłaściwego odbioru” 

 

Pytanie 16 

Dotyczy: umowa par. 13 ust. 2 pkt. 4 
„4) za niewyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie 
z zapisami rozdziału II pkt 1.1.2) i pkt 1.5.1) załącznika nr 1 do SIWZ, w wysokości 1% wynagrodzenia 



ogółem brutto podanego w treści umowy za każdy stwierdzony przypadek na danej nieruchomości. Kara 
nie dotyczy sytuacji, gdy:" 
Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie wysokości kar oraz modyfikację zapisu w następujący sposób: 
„4) za niewyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie 
z zapisami rozdziału II pkt 1.1.2) i pkt 1.5.1) załącznika nr 1 do SIWZ, w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy za każdy stwierdzony przypadek na danej 
nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy:" 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ- wzór umowy,  § 13 
ust. 2 pkt 4 w sposób opisany poniżej (nadaje się nowe brzmienie): 
Było: 
4) za niewyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych 
zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 1.1.2) i pkt 1.5.1) załącznika nr 1 do SIWZ, w wysokości 1% 
wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy za każdy stwierdzony przypadek na danej 
nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy: 
a) właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia pojemników lub pokwitowania ich przyjęcia. W 
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, pismem, e-mail, lub 
faxem, wykazu nieruchomości, których właściciele odmówili przyjęcia bądź potwierdzenia 
odbioru pojemników; 
b) Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w domu w dniu dostawy pojemników. W 
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek zostawić na nieruchomości informację o możliwości 
odbioru pojemników z miejsca wskazanego przez Wykonawcę oraz przekazania Zamawiającemu, 
pismem, e-mail, lub faxem, wykazu nieruchomości, których właścicieli nie zastał w dniu dostawy 

pojemników. 

Zostaje zmienione na: 
4) za niewyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych 
zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 1.1.2) i pkt 1.5.1) załącznika nr 1 do SIWZ, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści umowy za każdy stwierdzony przypadek na danej 
nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy: 
a) właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia pojemników lub pokwitowania ich przyjęcia. W 
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, pismem, e-mail, lub 
faxem, wykazu nieruchomości, których właściciele odmówili przyjęcia bądź potwierdzenia 
odbioru pojemników; 
b) Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w domu w dniu dostawy pojemników. W 
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek zostawić na nieruchomości informację o możliwości 
odbioru pojemników z miejsca wskazanego przez Wykonawcę oraz przekazania Zamawiającemu, 
pismem, e-mail, lub faxem, wykazu nieruchomości, których właścicieli nie zastał w dniu dostawy 

pojemników. 
 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje także zmiany SIWZ w zakresie 
terminu złożenia i otwarcia ofert. Mając to na uwadze, poszczególne zapisy SIWZ otrzymują 
nowe brzmienie:  
Rozdział XIV SIWZ pt: SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT w ust. 14.2. i 14.3.: 
Było: 
„ 14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada.2019 r. o godz. 10:00. 
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego.”  
Zostaje zmienione na: 
„ 14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 10:00. 
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego.”  

 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

Wójt Gminy Pabianice 
/-/Marcin Wieczorek 


