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Krośnice, dnia 19 maja 2022 roku 
RGPOŚiI.271.8.1.2022 
 
 
 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
 
 
 
dotyczy: zamówienia publicznego  znak: RGPOŚiI.271.8.2022 z dnia 29 kwietnia 
2022 roku: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z 
PSZOK w Wierzchowicach w okresie lipiec 2022 – grudzień 2024 roku” 
 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wobec zapytań 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść 
odpowiedzi na zadane zapytania (bez ujawniania źródła zapytania):  
 
Pytanie  nr 1:  
Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne na podstawie e-faktury? Jeśli 
tak, to wnioskujemy o wprowadzenie do projektowanych postanowień umowy punktu 
o treści: „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę e-faktur 
drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ………………………….”.  
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń miesięcznych na podstawie e-faktur, o których 
mowa w art. 106g ust. 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i 
usług.  
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza rozliczenia miesięczne na podstawie faktur 
przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: 
sekretariat@ug.krosnice.pl.     
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje modyfikacji treść projektu umowy -  
załącznik nr 7 do SWZ w następujący sposób: 
W paragrafie 11 dodaje się pkt. 11 o treści jak niżej: 
11. „Zamawiający dopuszcza rozliczenia miesięczne na podstawie faktur przesłanych 

drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@ug.krosnice.pl”  
Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy – załącznik nr 7 do SWZ 
w następujący sposób: 
W paragrafie 11 dodaje się pkt. 12 o treści jak niżej: 
12. „W związku z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1751) 
oświadczam, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 7 został utworzony na 
cele prowadzonej przez naszą firmę działalności gospodarczej.” 
 

Pytanie  nr 2: 
Zamawiający w SWZ II. W zakresie świadczenia usługi odbioru, transportu i 
zagospodarowania odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Krośnice w 
miejscowości Wierzchowice – działka nr 87/55. w pkt 7. wskazał „Przekazania 
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zamawiającemu dokumentów potwierdzających odzysk (DPO) lub dokumentów 
potwierdzających recykling (DPR).”  
Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling (DPO i DPR) nie są przeznaczone dla 
gminy. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi dokumenty te są wystawiane dla: 1) organizacji odzysku 
opakowań, 2) dla przedsiębiorcy prowadzącego recykling, 3) dla wnioskodawcy 
(podmiotu przekazującego odpady do zagospodarowania) oraz 4) dla marszałka 
województwa.  
Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że nie zawsze recykling jest potwierdzany 
DPR, czasem jest potwierdzany oświadczeniem. Zakład Zagospodarowania 
Odpadów. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie lub zmianę zapisu na 
proponowany: Przekazanie informacji o ostatecznym procesie zagospodarowania i 
instalacji dla odpadów przekazanych do recyklingu.  
Taka informacja jest dla Zamawiającego wystarczająca do prawidłowego 
sporządzenia sprawozdania dla Urzędu Marszałkowskiego. 
Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający przychylając się do prośby Wykonawcy dokonuje modyfikacji zapisu 
SWZ w następujący sposób: 
Rozdział III opis przedmiotu zamówienia pkt. II.7 otrzymuje nowe brzmienie o 
treści jak niżej: 
„Przekazanie informacji o ostatecznym procesie zagospodarowania i instalacji dla 
odpadów przekazanych do recyklingu”. 
 

Pytanie  nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie miesięcznych raportów/protokołów, o 
których jest mowa w „Projekcie umowy” w § 4, pkt. 11, ppkt. 11.1, 11.2, 11.3 
wyłącznie w formie elektronicznej np. za pomocą platformy e-puap? Wykonawca 
wnioskuje o taki sposób przekazywania ww dokumentacji.  
Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dopuszcza przekazywanie miesięcznych raportów/protokołów,  
o których jest mowa w „Projekcie umowy” w § 4, pkt. 11, ppkt. 11.1, 11.2, 11.3 
zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej (za pomocą platformy  
e-puap). 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego 
znak: RGPOŚiI.271.8.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku i jest wiążąca dla 
Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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