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Łódź, dnia 19 listopada 2019 r. 

DOA-ZP-III.271.87.2019 

Wszyscy Wykonawcy 

ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, przekazuje zapytania dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania, pn.: 

„Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.” 

Pytanie 1  

Co Zamawiający ma na myśli w pkt 3.3.2 SIWZ, pisząc, iż przewiduje możliwość udzielenia 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dla każdej części zamówienia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 3.3.2 SIWZ w związku z pkt 19.2 SIWZ 

„Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp w wysokości do 50% zamówienia podstawowego (dla wszystkich części 

tj. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13  zamówienia), polegających na powtórzeniu 

podobnych usług”. 

Oznacza to, że po zagospodarowaniu całej ilości odpadów komunalnych objętej częścią 

zamówienia możliwe będzie dokonanie ponownego zamówienia na zagospodarowanie 

odpadów. Ponowne zamówienie będzie mogło nastąpić za zgodą obydwu stron, 

po przeprowadzeniu negocjacji. Zamówienie to dokonane zostanie na warunkach określonych 

w SIWZ, które nie podlegają negocjacjom. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w trakcie trwania umowy, np. ze względu 

na niestabilną/nieprzewidywalną sytuację w kraju systemu gospodarki odpadami?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany ceny w trakcie umowy zgodnie 

z zapisami zawartymi w § 4 i § 17 wzoru umów dla poszczególnych części zamówienia.  

Pytanie 3 

Umowa na część 4 i 5, par 12, pkt 5, 6: 
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Zamawiający przekazuje odpady a Wykonawca nie ma wpływu na ich morfologię i skład. 

Wymierzanie kary za brak zdeklarowanych odzysków z masy odpadów, na którą nie ma się 

wpływu powinno być zaniechane. Odpad przechodzi przez linię a ilość powstałej frakcji do 

składowania zależy od morfologii podanego całego strumienia obróbce. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o morfologii oraz składzie łódzkich odpadów komunalnych 

znajdują się w corocznych analizach stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Łodzi, które publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi. Ponadto 

Zamawiający udostępnia badanie ilości i składu odpadów komunalnych z terenu miasta Łodzi. 

Dane zawarte w tych dokumentach umożliwiają  dokonanie właściwej oceny na temat 

możliwości osiągnięcia wskazanych poziomów na instalacji wykorzystywanej przez 

Wykonawcę.  

Pytanie 4 

W paragrafie 6 (część 4 i 5) pkt 6, Zamawiający mówi, iż w przypadku awarii instalacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów na innej instalacji komunalnej, 

na własny koszt i ryzyko. Czy można poinformować o awarii, przerwie technicznej, itd., 

a Zamawiający przekieruje strumień na instalację wskazaną przez Wykonawcę?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że usuwa zapisy paragrafu 6 pkt 6) z projektów umów dla części: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz pkt 5) z projektów wszystkich umów dla części: 10, 11, 12 i 13 będących 

załącznikami do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 
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Pytanie 5 

W umowie na część 4 i 5 mówi się o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego (par 13). 

Umowa nie przewiduje odstąpienia przez Wykonawcę, dlaczego? Np. z tytułu: braku zapłaty, 

kierowania strumienia nie zgodnego z deklaracją, dużej rozbieżności masy strumienia 

z deklarowaną w SIWZ, itd. (a w paragrafie 12 piszą o takiej możliwości).   

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w projektach wszystkich umów w paragrafie 13 ust.6 zawarty został 

zapis: „Stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  

w Kodeksie cywilnym”.  

Pytanie 6 

Od stycznia wchodzi BDO. Rozumiem, iż Zamawiającego dotyczą zmiany i będzie dostarczał 

odpady i stosował ich dokumentacje zgodnie z założeniami BDO? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wraz z firmami odbierającymi odpady komunalne musi wykonywać 

przepisy prawne, w tym związane z BDO.    

Dotyczy SIWZ pkt 14.4.2 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do osiągnięcia w okresie realizacji zamówienia, dla 

każdej części zamówienia, w odniesieniu do masy odebranych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, co najmniej 7% poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. Ponadto Zamawiający wskazuje, iż jednym z kryteriów 

oceny ofert jest osiągnięcie wyższego poziomu recyklingu.  

Pytanie 7 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca osiągnie poziom 7% (8% / 9%) poprzez przekazanie do 

recyklingu i ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła) w ilości równej minimum 7% (8% / 9%) masy odebranych 

niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych) dla każdej części zamówienia, tj. na 

przykład w przypadku realizacji części nr 3 zamówienia, Wykonawca przekaże minimum 3 500 

Mg frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) do recyklingu 

i ponownego użycia (w przypadku zagospodarowania 50 000 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że wielkość 7 (8 / 9)% poziomu recyklingu odnosi się do masy 

odpadów zmieszanych. Dla 50 000 Mg będzie to masa 3 500 Mg. 

Pytanie 8 

Proszę o potwierdzenie, że jako dowód osiągnięcia minimalnego lub wyższego poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia Zamawiający będzie akceptować również 

karty przekazania odpadów oraz oświadczenia odbiorców potwierdzające poddanie odpadów 

recyklingowi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że dowodami osiągnięcia poziomu recyklingu i ponownego użycia 
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mogą być karty przekazania odpadów oraz oświadczenia odbiorców. 

Pytanie 9 

Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem „frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła” Zamawiający rozumie odpady o kodach: 

    15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

    15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

    15 01 04 Opakowania z metali 

    15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

ex 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - w części zawierającej papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe 

    15 01 07 Opakowania ze szkła 

    19 12 01 Papier i tektura 

    19 12 02 Metale żelazne 

    19 12 03 Metale nieżelazne 

    19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

    19 12 05 Szkło 

    20 01 01 Papier i tektura 

    20 01 02 Szkło 

    20 01 39 Tworzywa sztuczne 

    20 01 40 Metale 

ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - odpady  papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza prawidłowość wskazanych w tym pytaniu kodów odpadów. 

Pytanie 10  

Dotyczy SIWZ pkt 14.4.3: 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do nieprzekroczenia w okresie realizacji zamówienia 

konkretnej ilości ton odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 

Ponadto Zamawiający wskazuje, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest uzyskanie mniejszej 

masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania niż masa podana 

przez Zamawiającego.  

Proszę o potwierdzenie, iż jeśli Wykonawca posiada własne składowisko odpadów 

potwierdzeniem nieprzekroczenia poziomu odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania będzie oświadczenie własne Wykonawcy sporządzone na podstawie prowadzonej 

ewidencji. W przypadku prowadzenia zarówno instalacji MBP jak i składowiska Wykonawca nie 

ma możliwości wystawienia karty przekazania odpadów dla przekazania odpadu między 

instalacjami, gdyż nie dochodzi do przekazania do innego posiadacza. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że uzna za prawidłowe przekazywanie odpadów na własne 

składowisko, co będzie mogło zostać dokumentowane oświadczeniami Wykonawcy. 

Pytanie 11 

Roczne moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów, są określane w pozwoleniach 
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na przetwarzanie bądź pozwoleniach zintegrowanych. Takie pozwolenie określa często dzienną 

ilość odpadów, którą może przetworzyć instalacja. Tymczasem ani SIWZ ani wzór umowy nie 

precyzują, jaką dzienną ilość odpadów Wykonawca miałby przyjąć na instalację, a określają 

surowe konsekwencje odmowy przyjęcia odpadów.  

W przypadku podpisania umowy np. na kilka sektorów, mogłoby zatem dojść do sytuacji, 

w której do instalacji zostanie dostarczona ilość odpadów przekraczająca dopuszczoną dla 

niego dzienną ilość odpadów do przetworzenia.  

Proponujemy, aby dodać w formularzu ofertowym punkt, w którym Wykonawca zadeklaruje 

dzienną ilość odpadów, jaką może przyjąć do przetworzenia dla przedmiotowego 

postępowania. Zamawiający mógłby wymagać od Wykonawcy przyjęcia i zagospodarowania 

odpadów w dziennej ilości nie większej niż zadeklarowana. Byłaby to łączna ilość dla 

wszystkich części, na które Wykonawca składa ofertę – bez względu na ilość tych części. 

Alternatywnie, prosimy o doprecyzowanie OPZ, poprzez dodanie maksymalnej dziennej ilości 

odpadów, jaką w ramach każdego zadania Wykonawca musi przyjąć.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów w formularzu ofertowym i OPZ. Szacowana 

ilość odpadów do zagospodarowania jest podana w poszczególnych częściach 

przedmiotowego postępowania.  

Zamawiający musi respektować zapisy decyzji administracyjnych wydanych dla funkcjonowania 

poszczególnych instalacji, w tym limity roczne oraz dzienne.  

Zamawiający deklaruje, iż rozdysponowywać będzie odpady komunalne do poszczególnych 

Wykonawców, z uwzględnieniem możliwości przerobowych poszczególnych instalacji, 

posiadanych przez nie limitów dziennych, nie dopuszczając do ich przeciążeń  

oraz z uwzględnieniem wszelkich czynników awaryjnych, koniecznych napraw, konserwacji, 

czy remontów. Zamawiający do złożenia powyższej deklaracji posiada skuteczne instrumenty 

prawne, w postaci zapisów umów zawartych z firmami odbierającymi z terenu Miasta Łodzi 

odpady komunalne, w których może wskazywać konkretne instalacje, do który firmy te muszą 

kierować odbierane odpady. 

Dotyczy par. 12 Zał. Nr 5a–5g do SIWZ (wzór umowy): 

Pytanie 12 

Prosimy o potwierdzenie, że przewidziane w tym paragrafie kary umowne są karami umownymi 

w rozumieniu art. 483 k.c. i wpisują się w reżim odpowiedzialności kontraktowej określony 

w art. 471 k.c. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza zapis tego punktu, dotyczącego rozumienia kar umownych. 

Pytanie 13 

Prosimy o potwierdzenie, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku osiągnięcia przez 

instalację dziennej ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia w decyzji administracyjnej 

nie będzie „odmową niezgodną z prawem i niniejszą umową”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku osiągnięcia przez 

instalację dziennej ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia w decyzji administracyjnej 
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nie będzie „odmową niezgodną z prawem i niniejszą umową”. 

Pytanie 14 

Prosimy o potwierdzenie, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku wyczerpania przez 

instalację rocznej ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia w decyzji administracyjnej 

nie będzie „odmową niezgodną z prawem i niniejszą umową”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie potwierdza tego zapisu, ponieważ umowa na zagospodarowanie odpadów 

zawierana jest w granicach posiadanych przez Wykonawcę rocznych mocy przerobowych. 

W odróżnieniu od limitów dziennych, których przekroczenie jest zagrożone przez wiele dni 

w roku, z powodu trudności w oszacowaniu rzeczywistych mas dowożonych odpadów 

komunalnych przez poszczególne pojazdy, limit roczny instalacji można z bardzo dużą 

dokładnością śledzić w kolejnych okresach realizacji umowy. Nie może więc zaistnieć sytuacja, 

że roczny limit zostanie wyczerpany jeszcze przed przyjęciem masy odpadów, którą 

zadeklarował Wykonawca, bo będzie to wyłączną winą złych obliczeń Wykonawcy.      

Pytanie 15 

Prosimy o potwierdzenie, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku wykrycia w dostawie 

substancji o podwyższonym promieniowaniu (np. zawierających odpady po leczeniu izotopami) 

nie będzie „odmową niezgodną z prawem i niniejszą umową”. 

Pytanie 16 

Prosimy o potwierdzenie, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku wykrycia w dostawie 

odpadów niebezpiecznych lub medycznych nie będzie „odmową niezgodną z prawem 

i niniejszą umową”. 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku wykrycia w dostawie 

odpadów wielkogabarytowych nie będzie „odmową niezgodną z prawem i niniejszą umową”. 

Odpowiedź na pytania 15, 16, 17:  

Zamawiający informuje, że w każdej dużej masie odpadów komunalnych mogą znaleźć się 

pewne ilości odpadów niebezpiecznych: promieniotwórczych, medycznych oraz części 

wielkogabarytów. Sytuacji tej nie można całkowicie wyeliminować, występuje ona gdy właściciel 

nieruchomości nie prowadzi prawidłowo selektywnej zbiórki odpadów. W Łodzi od dnia  

1 grudnia 2019 r. selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie obowiązkowa, jej 

niewłaściwe prowadzenie związane będzie z wysoką opłatą, dlatego nieprawidłowości  

w tym zakresie nie powinny znacząco odbiegać od normy. 

Natomiast, gdy przypadek będzie ewidentny, odpady nie objęte zamówieniem będą mogły nie 

zostać przyjęte przez instalację Wykonawcy.    

Pytanie 18 

Prosimy o potwierdzenie, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia, iż są to 

odpady inne niż zmieszane odpady komunalne lub odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

nie będzie „odmową niezgodną z prawem i niniejszą umową”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza zapis tego punktu. Do instalacji Wykonawcy będą dostarczane tylko 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz odpady kuchenne 
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ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08, z zastrzeżeniem, jak w odpowiedzi na pytania 15, 

16, 17. 

Pytanie 19 

Prosimy o potwierdzenie, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku awarii instalacji 

uniemożliwiającej przyjęcie i przetwarzanie odpadów nie będzie „odmową niezgodną z prawem 

i niniejszą umową”. 

 Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku awarii instalacji 

uniemożliwiającej przyjęcie i przetwarzanie odpadów nie będzie „odmową niezgodną z prawem 

i niniejszą umową”.   

Pytanie 20 

Prosimy o potwierdzenie, że odmowa przyjęcia odpadów w przypadku usunięcia instalacji z listy 

Instalacji Komunalnych, prowadzonej przez właściwego Marszałka Województwa, nie będzie 

„odmową niezgodną z prawem i niniejszą umową”. Takie zdarzenie może nastąpić z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie widzi możliwości, by instalacja Wykonawcy została usunięta 

z listy Instalacji Komunalnych, prowadzonej przez właściwego Marszałka, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. Usunięcie to jest możliwe jedynie w przypadku niedopełnienia 

przez Wykonawcę warunków prawnych. 

Pytanie 21 

Dotyczy par. 13 ust. 1 pkt. 2 – 4 i pkt. 6 Zał. Nr 5a–5g do SIWZ (wzór umowy): 

Proszę o potwierdzenie, że ujęte w przywołanych przypadkach podstawy odstąpienia od umowy 

dotyczą wyłącznie przypadków, gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób nienależyty, a tym 

samym nie dotyczą przypadków, gdy Wykonawca odmawia przyjęcia odpadów w oparciu 

o obowiązujące przepisy (patrz okoliczności określone w pyt. nr 4 pkt 2 – 9 powyżej). 

 Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że podstawy odstąpienia od umowy są precyzyjnie określone i dotyczą 

różnych sytuacji leżących po stronie Wykonawcy, w tym także niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy (§ 13 ust. 1 pkt 3, 4, 6). 

Pytanie 22 

Dotyczy par. 15 pkt. 3 Zał. Nr 5a–5g do SIWZ (wzór umowy): 

Proszę o informację, czy przed ewentualnym zawarciem polisy OC na rzecz Wykonawcy 

Zamawiający zwróci się do wykonawcy o wykonanie obowiązku określonego w par. 15 pkt. 1 

wzoru umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 15: 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej 

działalności przez okres trwania umowy, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu OC zdolne do obsługi 

ewentualnych roszczeń w zakresie deliktu, gdzie wysokość sumy gwarancyjnej będzie nie 
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mniejsza niż 100 000 zł.  

2. Wykonawca  zobowiązuje się do kontynuacji polisy OC przez cały okres trwania umowy. 

Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty 

ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 1, w przypadku dokonania wypłat odszkodowań 

z zawartej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać 

potwierdzenie uiszczenia opłat na kontynuację ubezpieczenia.  

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 

w terminie 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia polisy OC, o której 

mowa w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potrącenia kosztu tego ubezpieczenia 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zamawiający nie zwróci się do Wykonawcy o wykonanie obowiązku kontynuowania polisy OC. 

Pytanie 23 

Wnosimy o usunięcie obowiązku podpisywania przez obie strony Załącznika nr 1 do umowy 

(wykaz pojazdów dostarczających odpady). Wystarczy zgłoszenie Wykonawcy faktu pojawienia 

się nowego pojazdu przez Zamawiającego. 

 Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że podpisywana jest tylko umowa. Sam załącznik do umowy - wykaz 

pojazdów dostarczających odpady, nie jest podpisywany. Zostanie on dołączony do umowy. 

Pytanie 24 

Prosimy o potwierdzenie, że dla każdej z części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa. 

Tylko w ten sposób zostanie zapewniona możliwość zastosowania różnych cen jednostkowych 

dla poszczególnych części zamówienia, co może być uzasadnione wyższymi kosztami 

zagospodarowania odpadów w większej ilości. Także część kar umownych liczona jest od 

wysokości wynagrodzenia, dlatego umowy na każdy sektor powinny zostać zawarte odrębnie. 

 Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że dla każdej części zamówienia zawarta zostanie odrębna umowa. 

Pytanie 25 

Dotyczy Zał. Nr 1f – g do SIWZ (OPZ) 

Przedmiotem zamówienia jest również zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji o kodzie 20 01 08. Pytanie dotyczy morfologii tego odpadu: 

Jeśli odpady o kodzie 20 01 08 będą zawierać odpady pochodzenia zwierzęcego lub tłuszcze to 

takie odpady, na podstawie obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Komisji UE Nr 

142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek 

i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy), mogą 

być zagospodarowane jedynie w instalacjach, w których dopuszczone jest przetwarzanie 

odpadów o kat. weterynaryjnej 3. Są to instalacje wyspecjalizowane dla takich odpadów. O ile 

nam wiadomo, instalacje komunalne w woj. łódzkim nie posiadają takich decyzji.  

Prosimy zatem o potwierdzenie, że odpady o kodzie 20 01 08, które mają być 

zagospodarowane w przedmiotowym postępowaniu nie będą zawierać odpadów pochodzenia 
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zwierzęcego lub tłuszczy. W takim przypadku, na podstawie przytoczonych przepisów, nie ma 

wymogu posiadania uprawnień do przetwarzania odpadów o kat. weterynaryjnej 3.  

 Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że firmy odbierające odpady komunalne z terenu miasta Łodzi 

w umowach mają nakazany odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 

20 01 08. Miasto Łódź od 2013 r. prowadzi rygorystyczne działania, by odpady tego rodzaju 

nie pochodziły z jakiejkolwiek działalności gospodarczej (zakładów zbiorowego żywienia, hoteli, 

itp.). Jednocześnie we wszystkich prowadzonych przez Miasto akcjach promujących selektywną 

zbiórkę, ulotkach i innych materiałach informacyjnych, bardzo wyraźnie wskazywane jest 

zalecenie, by do tego rodzaju odpadów nie były wrzucane resztki mięs, wędlin oraz kości. Od 

połowy 2013 r. firmy odbierające i zagospodarowujące odpady z Łodzi nie zgłosiły żadnego 

problemu związanego z zagospodarowaniem tych odpadów. 

Pytanie 26 

Wnosimy o dodanie w formularzu ofertowym punktu, w którym Wykonawca dla każdego 

Zadania wskaże nazwę i adres Instalacji, do której mają zostać dostarczone odpady. 

W przeciwnym przypadku, ocena oferty w kryterium „Odległość od granicy miasta Łodzi do 

instalacji do przetwarzania(…)” może być utrudnione lub niemożliwe, jeśli np. jeden Wykonawca 

posiada więcej niż jedną instalację.   

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i do Formularza ofertowego w części dotyczącej pkt 5.6 KARTA 

OCENY KRYTERIUM – „Odległość od granicy miasta Łodzi do instalacji do przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub do instalacji 

do przetwarzania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji” dodaje zdanie: 

„W niniejszym postępowaniu informuję, że dysponuję n/w instalacją do przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych”, odpowiednio dla każdej części 

zamówienia, której Wykonawca składa ofertę. 

Pytanie 27 

Dotyczy par. 6 pkt. 6 Zał. Nr 5a - 5g do SIWZ (wzór umowy): 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia umowy. W praktyce jego realizacja wymagałaby 

daleko idącego współdziałania z podmiotami odbierającymi odpady z terenu m. Łodzi, ponieważ 

to one świadczą usługę transportu tych odpadów do instalacji Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie posiadał żadnych narzędzi, aby wymusić taką współpracę. W przypadku konieczności 

przekierowania tych odpadów z instalacji Wykonawcy do innej instalacji miałoby miejsce 

zbieranie tych odpadów (w ramach przeładunku na terenie instalacji Wykonawcy), co jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

o odpadach.  

Ponadto, aby zabezpieczyć takie ryzyko Wykonawca przed złożeniem oferty musiałby zawrzeć 

umowy z potencjalnymi konkurentami w tym postępowaniu. 

Wskazujemy, że przeniesienie takiego ryzyka na Wykonawcę może spowodować odstąpienie 

od złożenia oferty.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że usuwa zapisy paragrafu 6 pkt 6) z projektów umów dla części: 1, 2, 
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz pkt 5) z projektów wszystkich umów dla części: 10, 11, 12 i 13 będących 

załącznikami do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie 28 

Dotyczy SIWZ pkt 3.3: 

Wnosimy o zmianę okresu realizacji umowy na poszczególnych zadaniach tak, aby realizacja 

zadania była ograniczona do jednego roku kalendarzowego. Pozwolenia instalacji określają 

roczne moce przerobowe. W przypadku składania oferty na określoną ilość ton w okresie 1,5 

roku, Wykonawca nie wie, ile odpadów zostanie dostarczonych w danym roku i naraża się na 

ryzyko przekroczenia rocznych mocy przerobowych instalacji. To może spowodować złożenie 

oferty na mniejszy zakres, niż Wykonawca mógłby zrealizować. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia okresu realizacji umowy. Zamawiający nie ma podstawy prawnej, by 

wymusić na Wykonawcy przyjęcie większej masy odpadów, niż wskazana została w decyzji 

administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.  

Pytanie 29 

Wnosimy o określenie w umowie miesięcznej ilości dostarczanych odpadów w całym okresie 

realizacji umowy na każdym z zadań. W obecnej chwili, Wykonawca po podpisaniu umowy 

może zarówno nie otrzymać żadnych odpadów np. przez pierwsze 12 miesięcy, jak i otrzymać 

całość w jednym miesiącu. Proponujemy wskazać w umowie minimalną ilość odpadów (np. 1/12 

ilości maksymalnej w umowie) z dopuszczalnym wahaniem w miesiącu o np. +/- 20%. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

Zamawiający deklaruje, iż rozdysponowywać będzie odpady komunalne do poszczególnych 

Wykonawców, z uwzględnieniem możliwości przerobowych poszczególnych instalacji, 

posiadanych przez nie limitów dziennych, nie dopuszczając do ich przeciążeń oraz  

z uwzględnieniem wszelkich czynników awaryjnych, koniecznych napraw, konserwacji czy 

remontów. Zamawiający do złożenia powyższej deklaracji posiada skuteczne instrumenty 

prawne, w postaci zapisów umów zawartych z firmami odbierającymi z terenu Miasta Łodzi 

odpady komunalne, w których może wskazywać konkretne instalacje, do który firmy te muszą 

kierować odbierane odpady. 

Pytanie 30 

Prosimy o potwierdzenie, iż każda z części zamówienia stanowi odrębną całość, niezwiązaną 

ze sobą, a Zamawiający zawrze na każdą część zamówienia odrębną umowę. Prosimy tym 

samym o potwierdzenie, że złożenie oferty w jednej z części zamówienia pozostaje bez wpływu 

na konkurencję w pozostałych częściach (nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w pozostałych 

częściach zamówienia w jakimkolwiek zakresie). 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 3.3.1 SIWZ „Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania przez Wykonawcę oferty na dowolnie wybraną część lub części 
zamówienia. Ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone 
odrębnie dla każdej części zamówienia.” 
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W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami dokona 

zmiany treści SIWZ. 

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 
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