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Gródek nad Dunajcem, dnia 06.12.2021r.     

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

do specyfikacji warunków zamówienia 
 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem (II postępowanie) – numer postępowania 

IZP.271.22.2021  

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem, udziela odpowiedzi 

na pytania/wnioski do specyfikacji warunków zamówienia:  

 

Pytanie 1: Wykonawca wnosi o wprowadzenie minimalnej, gwarantowanej przez Zamawiającego ilości 

odpadów, której nieosiągnięcie będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą 

Zamawiającego na zasadach ogólnych. Wykonawca zwraca uwagę, że wprowadzenie minimalnej ilości 

odpadów stanowi obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 433 pkt 4) Ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

 

Odpowiedź 1:  Biorąc pod uwagę, że zakres zamówienia może ulec dla poszczególnych frakcji odpadów 

zarówno zwiększeniu jak i ograniczeniu, Zamawiający skorygował zapisy umowy, zgodnie z 

załącznikiem do niniejszego pisma,  wprowadzając minimalny poziom realizacji zamówienia oraz 

obowiązki i uprawnienia stron umowy w przypadku gdy gwarantowany poziom realizacji umowy nie 

zostanie osiągnięty w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.  
 

Pytanie 2: Wykonawcy wnosi o zmianę projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych do 

racjonalnej wartości, tj. co najmniej o 80%, ponieważ obecne wartości są rażąco wygórowane. 

 

Odpowiedź 2:   Poziom kar umownych ma zagwarantować odpowiednią jakość realizacji usług. Dlatego 

Zamawiający podtrzymuje przewidywane poziomy kar umownych określone w § 8, które w ocenie 

Zamawiającego są adekwatne do wartości zamówienia. Wysokość kar umownych stanowi kryterium 

oceny ofert. Wykonawca może zaoferować poziom kar umownych od 500 zł – 2 500 zł. 

 

Pytanie 3: Wykonawca wnosi o wprowadzenie ograniczenia łącznej odpowiedzialności cywilnoprawnej 

Wykonawcy do 20 % wartości umowy netto, co jest niezbędne dla skalkulowania ryzyka związanego z 

wykonaniem przedmiotu umowy i prawidłowe ustalenie ceny ofertowej. Wykonawca wskazuje, że 

brak tego rodzaju ograniczenia może w sposób znaczący wpłynąć na wysokość ceny ofertowej. 
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Odpowiedź 3:  Maksymalna wysokość kar umownych została określona w § 8 ust. 8 czyli 30% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający informuje ponadto, że zmienia treść ust. 8, który otrzymuje 

brzmienie: 

„8. Zamawiający  i  Wykonawca  mogą  naliczyć  kary  umowne  tak  za  zwłokę,  jak  i  za  odstąpienie  

od  umowy,  z zastrzeżeniem,    że  maksymalna  wysokość  kar  nie  może  przekroczyć  30%  wartości  

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.” 

 

 

 
Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Wzór umowy (w. 06.12.2021 r.) 


