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WYKONAWCY, 
KTÓRZY POBRALI SIWZ 

 
DOTYCZY:  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z jednostek podległych 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi  

 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
Pytanie 1  
Dotyczy: Rozdział 22.3 SIWZ – Informacja o podwykonawcach: Każdy  
podwykonawca musi posiadać zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru działalności  
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wydane przez właściwy organ ze względu 
na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. (…)  
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymagania spełnienia powyższego 
warunku przez podwykonawcę, jeżeli zakres usług objętych podwykonawstwem będzie dotyczył 
jedynie transportu odpadów?  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że każdy podwykonawca musi posiadać odpowiednie 
uprawnienia/zezwolenia/zaświadczenia wydane przez właściwy organ w zakresie części zamówienia, 
którą Wykonawca powierzy mu do realizacji. 
  
Pytanie 2  
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy §13 Zatrudnienie podwykonawców   
 Wykonawca cały zakres przedmiotu zamówienia wykona siłami własnymi.   
1. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia  podwykonawcom. lub 

/jeżeli dotyczy/   
2. Zamawiający dopuszcza zlecenie części przedmiotu zamówienia wymienionym niżej 

podwykonawcom:   
1)  
............................................................................................................................  
 Czy w przypadku kiedy Wykonawca wskaże w ofercie, że część zamówienia wykona przy udziale 
podwykonawcy/-ów Zamawiający usunie z umowy zapis §13 ust. 1? Zgodnie  z punktem 22.1 SIWZ 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części wykonania zamówienia podwykonawcom, 
natomiast z §13 ust. 1 umowy wynika, że cały zakres  przedmiotu zamówienia wykonawca wykona 
własnymi siłami. Zatem już pomiędzy tymi dwoma zapisami mamy lekką sprzeczność, a do tego 
mamy zapisy ust. 2 i 3 paragrafu 13. Zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie powyższych zapisów.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku, gdy w 
Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca wskaże, którą część zamówienia 
zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy podwykonawcy, wówczas w umowie 
pozostaną zapisy §13 ust. 3 i 4. Brak informacji oznacza, że wykonawca nie będzie korzystał z 
podwykonawstwa i w umowie zawarte zostaną zapisy §13 ust. 1 i 2. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy SIWZ Rozdział 12 Wymagania dotyczące wadium  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca, który składa ofertę na kilka  lub kilkanaście Zadań 
dokonał jednej wpłaty wadium w postaci sumy poszczególnych wadiów dla każdego z Zadań z opisem 
w tytule przelewu, których części dotyczy?  
 
 
 
 



 
 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, Wykonawca, który składa ofertę na kilka lub kilkanaście Zadań może dokonać jednej wpłaty 
wadium w postaci sumy poszczególnych wadiów dla każdego z Zadań z opisem w tytule przelewu, 
których zadań dotyczy. 
 
Pytanie 4  
Dotyczy SIWZ Rozdział 20 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt. 1:  
Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie 
zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane  jako uchylenie się od zawarcia 
umowy.   
 Czy w związku ze stanem epidemii COVID-19 Zamawiający dopuszcza korespondencyjne podpisanie 
umowy?  
 ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający dopuszcza korespondencyjne podpisanie umowy, w dacie wskazanej przez 
Zamawiającego. 
  
Pytanie 5  
Dotyczy Rozdział 3 pkt. 3.5 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
Odbiór odpadów będzie realizowany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i musi być 
potwierdzony przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, które będą  odpowiedzialne za 
kontrolę przebiegu wykonania umowy oraz za dokonanie odbioru  jakościowego i ilościowego usług.  
  
Odbiór odpadów będzie zawsze realizowany zgodnie z ustalonym wcześniej  harmonogramem. Czy 
Zamawiający dopuszcza wobec tego odstąpienie od potwierdzeń  odbiorów? Jeżeli nie, czy 
potwierdzenia mogą być podpisane wyłącznie przez  przedstawiciela Wykonawcy?  
 
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, że odbiór odpadów musi być potwierdzony przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego, które będą  odpowiedzialne za kontrolę przebiegu wykonania umowy oraz za 
dokonanie odbioru  jakościowego i ilościowego usług. Zamawiający dopuszcza podpisanie 
potwierdzenia przez upoważnionego przez Wykonawcę przedstawiciela. 
 
 Pytanie 6  
Dotyczy Rozdział 3 pkt. 3.17 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
Odbiór odpadów będzie odbywał się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy 
od 8:00 do 15:00.   
  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w godzinach 6:00 – 20:00? Jeżeli nie,  prosimy o 
udostępnienie pojemników dzień wcześniej przed dniem odbioru odpadów.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że w przypadku odbioru odpadów w innych godzinach niż 8:00-15:00 sposób 
przygotowania pojemników zostanie ustalony z Wykonawcą.  
  
Pytanie 7  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 1 PP Drużbice  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów zmieszanych komunalnych 2 razy w miesiącu zamiast 
jeden raz na 2 tygodnie?  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Papieru jeden raz na kwartał zamiast raz na miesiąc?  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Szkło jeden raz na kwartał zamiast raz na  miesiąc?  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji BIO jedynie w miesiącach od IV do X?  
  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu  cenowym dla 
frakcji:  
- Metal + tworzywa sztuczne – jest wpisane 14, a powinno być 12  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zmawiający dopuszcza inny niż zawarty w Formularzu cenowym harmonogram wywozu odpadów, 
jeżeli nie będzie to skutkować ograniczeniem zawartej w ofercie pojemności pojemników (wyrażonej w 
litrach) – zmniejszenie częstotliwości wywozu wiązać będzie się ze zwiększeniem ilości pojemników. 
Formularze cenowe - Załączniki 2.1 – 2.47 nie ulegają zmianie, a nowy harmonogram realizacji wywozu 
odpadów komunalnych zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy. 



Zamawiający nie dopuszcza odbioru frakcji BIO jedynie w miesiącach od IV do X, natomiast w 
przypadku Komisariatów Policji (KP) i Posterunków Policji (PP) możliwe jest składanie ofert z 
pominięciem frakcji BIO. Jednakże w przypadku zgłoszenia się do tego samego zadania Wykonawcy, 
który zapewni kompleksowy odbiór odpadów tj. włącznie z BIO, będzie on dodatkowo punktowany. 
zgodnie z opisem w pkt. 17.4. SIWZ. 
Zamawiający informuje, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
Pytanie 8  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 2 PP Kluki  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów zmieszanych komunalnych 2 razy w miesiącu zamiast 
jeden raz na 2 tygodnie?  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Papieru jeden raz na kwartał zamiast  raz na miesiąc?  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Szkło jeden raz na kwartał zamiast  raz na miesiąc?  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji BIO jedynie w miesiącach od IV do X?  
  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu  cenowym dla 
frakcji:  
- Metal + tworzywa sztuczne – jest wpisane 14, a powinno być 12  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zmawiający dopuszcza inny niż zawarty w Formularzu cenowym harmonogram wywozu odpadów, jeżeli 
nie będzie to skutkować ograniczeniem zawartej w ofercie pojemności pojemników (wyrażonej w litrach) 
– zmniejszenie częstotliwości wywozu wiązać będzie się ze zwiększeniem ilości pojemników. 
Formularze cenowe - Załączniki 2.1 – 2.47 nie ulegają zmianie, a nowy harmonogram realizacji wywozu 
odpadów komunalnych zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy. 
Zamawiający nie dopuszcza odbioru frakcji BIO jedynie w miesiącach od IV do X, natomiast w 
przypadku Komisariatów Policji (KP) i Posterunków Policji (PP) możliwe jest składanie ofert z 
pominięciem frakcji BIO. Jednakże w przypadku zgłoszenia się do tego samego zadania Wykonawcy, 
który zapewni kompleksowy odbiór odpadów tj. włącznie z BIO, będzie on dodatkowo punktowany. 
zgodnie z opisem w pkt. 17.4. SIWZ. 
Zamawiający informuję, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
Pytanie 9  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 6 KP Widawa  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów zmieszanych komunalnych 2 razy w miesiącu zamiast 
jeden raz na 2 tygodnie?  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji BIO jedynie w miesiącach od IV do X?  
  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu  cenowym dla 
frakcji:  
Papier – jest 6 razy, powinno być 4  
Metal + tworzywa sztuczne – jest wpisane 14, a powinno być 12  
Szkło – jest 6 razy, powinno być 4  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zmawiający dopuszcza inny niż zawarty w Formularzu cenowym harmonogram wywozu odpadów, 
jeżeli nie będzie to skutkować ograniczeniem zawartej w ofercie pojemności pojemników (wyrażonej w 
litrach) – zmniejszenie częstotliwości wywozu wiązać będzie się ze zwiększeniem ilości pojemników. 
Formularze cenowe - Załączniki 2.1 – 2.47 nie ulegają zmianie, a nowy harmonogram realizacji wywozu 
odpadów komunalnych zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy. 
Zamawiający nie dopuszcza odbioru frakcji BIO jedynie w miesiącach od IV do X, natomiast w 
przypadku Komisariatów Policji (KP) i Posterunków Policji (PP) możliwe jest składanie ofert z 
pominięciem frakcji BIO. Jednakże w przypadku zgłoszenia się do tego samego zadania Wykonawcy, 
który zapewni kompleksowy odbiór odpadów tj. włącznie z BIO, będzie on dodatkowo punktowany. 
zgodnie z opisem w pkt. 17.4. SIWZ. 
Zamawiający informuję, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
Pytanie 10  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 18 KP Wolbórz  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Szkła jeden raz na kwartał zamiast raz na  miesiąc?  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu  cenowym dla 
frakcji:  



- Odpady zmieszane – jest 14 razy, powinno być 12  
- Papier – jest 14 razy, powinno być 12  
- Metal + tworzywa sztuczne – jest wpisane 14, a powinno być 12  
- BIO - jest 14 razy, powinno być 12  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zmawiający dopuszcza inny niż zawarty w Formularzu cenowym harmonogram wywozu odpadów, 
jeżeli nie będzie to skutkować ograniczeniem zawartej w ofercie pojemności pojemników (wyrażonej 
w litrach) – zmniejszenie częstotliwości wywozu wiązać będzie się ze zwiększeniem ilości 
pojemników. Formularze cenowe - Załączniki 2.1 – 2.47 nie ulegają zmianie, a nowy harmonogram 
realizacji wywozu odpadów komunalnych zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy. 
Zamawiający informuję, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
Pytanie 11  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 26 KP Złoczew  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji BIO jedynie w miesiącach od IV do X?  
  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu cenowym dla 
frakcji:  
- Papier – jest 14 razy, powinno być 12  
- Metal + tworzywa sztuczne – jest 14 razy, powinno być 12  
- Szkło – jest 6 razy, powinno być 4 razy  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie dopuszcza odbioru frakcji BIO jedynie w miesiącach od IV do X, natomiast w 
przypadku Komisariatów Policji (KP) i Posterunków Policji (PP) możliwe jest składanie ofert z 
pominięciem frakcji BIO. Jednakże w przypadku zgłoszenia się do tego samego zadania Wykonawcy, 
który zapewni kompleksowy odbiór odpadów tj. włącznie z BIO, będzie on dodatkowo punktowany. 
zgodnie z opisem w pkt. 17.4. SIWZ. 
Zamawiający informuję, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
Pytanie 12  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 34 KP Biała  
Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Papieru razem z frakcją Metale + tworzywa 
sztuczne?  
  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Szkła jeden raz na kwartał zamiast raz na  miesiąc?  
  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu  cenowym dla 
frakcji:  
- Odpady zmieszane – jest 14 razy, powinno być 12  
- Metal + tworzywa sztuczne – jest 14 razy, powinno być 12  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zmawiający dopuszcza inny niż zawarty w Formularzu cenowym harmonogram wywozu odpadów lub 
łączony odbiór frakcji, jeżeli nie będzie to skutkować ograniczeniem zawartej w ofercie pojemności 
pojemników (wyrażonej w litrach) – zmniejszenie częstotliwości wywozu wiązać będzie się ze 
zwiększeniem ilości pojemników. Formularze cenowe - Załączniki 2.1 – 2.47 nie ulegają zmianie, a 
nowy harmonogram realizacji wywozu odpadów komunalnych zostanie uzgodniony po podpisaniu 
umowy. 
Zamawiający informuję, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
Pytanie 13  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 35 KP Osjaków  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Papieru raz w roku? Jeżeli nie, to czy  Zamawiający 
dopuszcza odbiór frakcji Papieru razem z frakcją Metale + tworzywa sztuczne?  
  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu  cenowym dla 
frakcji:  
- Odpady zmieszane – jest 14 razy, powinno być 12  
- Metal + tworzywa sztuczne – jest 14 razy, powinno być 12  
- Szkło – jest 6 razy, powinno być 4  



 
ODPOWIEDŹ: 
Zmawiający dopuszcza inny niż zawarty w Formularzu cenowym harmonogram wywozu odpadów lub 
łączony odbiór frakcji, jeżeli nie będzie to skutkować ograniczeniem zawartej w ofercie pojemności 
pojemników (wyrażonej w litrach) – zmniejszenie częstotliwości wywozu wiązać będzie się ze 
zwiększeniem ilości pojemników. Formularze cenowe - Załączniki 2.1 – 2.47 nie ulegają zmianie, a 
nowy harmonogram realizacji wywozu odpadów komunalnych zostanie uzgodniony po podpisaniu 
umowy. 
Zamawiający informuję, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
Pytanie 14  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 45 KPP Wieruszów  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Papieru raz na kwartał? Jeżeli nie, to czy  Zamawiający 
dopuszcza odbiór frakcji Papieru razem z frakcją Metale + tworzywa sztuczne?   
  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu  cenowym dla 
frakcji:  
- Odpady zmieszane – jest 14 razy, powinno być 12  
- Metal + tworzywa sztuczne – jest 14 razy, powinno być 12  
- Szkło – jest 6 razy, powinno być 4  
- BIO – jest 14 razy, powinno być 12 
 
 ODPOWIEDŹ: 
Zmawiający dopuszcza inny niż zawarty w Formularzu cenowym harmonogram wywozu odpadów lub 
łączony odbiór frakcji, jeżeli nie będzie to skutkować ograniczeniem zawartej w ofercie pojemności 
pojemników (wyrażonej w litrach) – zmniejszenie częstotliwości wywozu wiązać będzie się ze 
zwiększeniem ilości pojemników. Formularze cenowe - Załączniki 2.1 – 2.47 nie ulegają zmianie, a 
nowy harmonogram realizacji wywozu odpadów komunalnych zostanie uzgodniony po podpisaniu 
umowy. 
Zamawiający informuję, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
Pytanie 15  
Dotyczy Formularz cenowy Zadanie 46 KPP Pajęczno  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów zmieszanych komunalnych 2 razy w miesiącu zamiast 
jeden raz na 2 tygodnie?  
Czy Zamawiający dopuszcza odbiór frakcji Papieru razem z frakcją Metale + tworzywa sztuczne?   
  
Prosimy również o poprawienie ilości wywozów w okresie 12 miesięcy w Formularzu  cenowym dla 
frakcji:  
- Metal + tworzywa sztuczne – jest 14 razy, powinno być 12  
- Szkło – jest 6 razy, powinno być 4  
- BIO – jest 14 razy, powinno być 12  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zmawiający dopuszcza inny niż zawarty w Formularzu cenowym harmonogram wywozu odpadów lub 
łączony odbiór frakcji, jeżeli nie będzie to skutkować ograniczeniem zawartej w ofercie pojemności 
pojemników (wyrażonej w litrach) – zmniejszenie częstotliwości wywozu wiązać będzie się ze 
zwiększeniem ilości pojemników. Formularze cenowe - Załączniki 2.1 – 2.47 nie ulegają zmianie, a 
nowy harmonogram realizacji wywozu odpadów komunalnych zostanie uzgodniony po podpisaniu 
umowy. 
Zamawiający informuję, że w Formularzu cenowym każda ilość wywozów w okresie 12 miesięcy 
zwiększona została o 2, na wypadek konieczności wywozu dodatkowej ilości odpadów. 
 
 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Zastępca  
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 

 
/-/  mgr inż. Włodzimierz Kalinowski  

 
Sporządzono 1 egz.: przesłano poprzez https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz 


