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Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego                           
na wykonanie zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Skoroszyce” w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 
 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2019 poz. 1843): 

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia dla przedmiotowego postępowania: 

     Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 24 listopada 2020 r.: 

 

Pytanie 1 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

II. Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 4 : Prosimy o uszczegółowienie czy podana ilość worków jest 

ilością maksymalną, w związku z zapisem III. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia d) pkt. 2 i 3 

Odpowiedź: 

Podana ilość worków jest wartością maksymalną. 

 

Pytanie 2 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z zapisu:  

III. 7. 1 Przekazywania Zamawiającemu : c) podstawa do wystawienia faktury zawierających infor-

macje o : „wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne” oraz z zapisu 2. b) 

„liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane opady komunalne”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z zapisu III. 7. 1  

,,Przekazywania Zamawiającemu : c) podstawa do wystawienia faktury zawierających informacje o : 

„wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne” oraz z zapisu 2. b) „liczbę 

właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane opady komunalne” 
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Pytanie 3 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

III. 7. 3. pkt. 3 Czy wystarczające będzie potwierdzenie tary samochodu z wydruku ze składowiska w 

Domaszkowicach z poprzedniego dnia? 

Odpowiedź: 

Tak  

Zamawiający zmienia zapis III. 7. 3. pkt 3 ;,, W dniu realizacji usługi przed wyjazdem w trasę Wyko-

nawca zobowiązany jest posiadać potwierdzenie tary samochodu z wydruku ze składowiska z 

poprzedniego dnia.”  

 

Pytanie 4 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

III.7.3. pkt. 7 Czy dopuszcza się ogólny wykaz ilości oraz rodzaju odpadu z pominięciem miesięcznych 

zestawień od poszczególnych właścicieli nieruchomości ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis III.7.3. pkt. 7 ,,Wykonawca, w celu sprawdzenia przez Zamawiającego, 

czy właściciel nieruchomości oddaje odpady zgodnie ze złożoną deklaracją, zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zestawienia jeden raz w trakcie trwania umowy za mc. marzec, za-

wierający ilość odebranych worków i pojemników z odpadami zmieszanymi i segregowanymi od po-

szczególnych właścicieli nieruchomości. Powyższe zestawienie Wykonawca sporządza na podstawie 

wykazu nieruchomości, który zostanie przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.” 

Uwaga: 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  
Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzo-
nych do SIWZ niniejszym dokumentem. 
 

          Zatwierdzam 
          Barbara Dybczak 
   /-/ Wójt Gminy Skoroszyce                                                                                                         

        

 

Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 26.11.2020 r.  

 


