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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia publicznego 

ozn. sprawy: ZP/DEO/01/2021 

 

 

ZP/DEO/01/2021/ - ZP/6/2021        Chojna, dnia 17.03.2021 r. 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania pn.: „Zawarcie umowy ramowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych 

odbieranych przez Przedsiębiorstwo Usług komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.”, ozn. sprawy: 

ZP/DEO/01/2021 

 

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku  

z pytaniami Wykonawcy dotyczących Specyfikacji Warunków Zmówienia  w postępowaniu na 

zadanie pn.: „Zawarcie umowy ramowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych 

odbieranych przez Przedsiębiorstwo Usług komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.”. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ,  

które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.03.2021 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż będzie na własny koszt dostarczał odpady komunalne do 

wskazanej przez Wykonawcę instalacji. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść SWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 7. 

Dotychczasowy zapis: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilość 

przekazanych odpadów oraz prawo do zmiany rodzaju  odpadów  komunalnych  w  zależności  

od  faktycznych  potrzeb  i  ilości  bez  prawa  Wykonawcy  do  roszczeń odszkodowania z 

tego tytułu, zastępuje zapisem: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 

zwiększenia ilość przekazanych odpadów w  zależności  od  faktycznych  potrzeb  i  ilości  

bez  prawa  Wykonawcy  do  roszczeń odszkodowania z tego tytułu. Ust. 8 w/w Rozdziału 

zostaje wykreślony w całości. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla w całości zapis w SWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu 

zamówienia ust. 12 oraz we wzorze Umowy Wykonawczej §3 ust. 1 pkt 4. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie w Rozdziale III Opis przedmiotu 

zamówienia zapisu ust. 14 o treści: Przy realizacji usługi udzielonej w ramach niniejszego 

zamówienia publicznego Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami lub osobami 

trzecimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w treści Ogłoszenia o zamówieniu w Sekcji II.2.4, SWZ w Rozdziale III Opis 

przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt 3 lit. b oraz w Załączniku Nr 1 do SWZ zmienia dotychczasowy 

zapis:  13  02  08*,  14  06  03*,  15  01  10*  (Inne  oleje  silnikowe,  przekładniowe           

i  smarowe,  inne rozpuszczalniki i  mieszaniny  rozpuszczalników,  opakowania  

zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi zanieczyszczone)         

w szacunkowej ilości 2 Mg, na zapis: 13  02  08*,  20 01 13*,  15  01  10*  (Inne  oleje  

silnikowe,  przekładniowe  i  smarowe,  rozpuszczalniki,  opakowania  zawierające  

pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi zanieczyszczone) w szacunkowej ilości   

2 Mg, 

 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę zapisu w Rozdziale XVI Opis kryteriów 

oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ust. 1 pkt 2 lit. a. 

Dotychczasowy zapis: a) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który dysponuje Instalacją  

w odległości mniejszej niż 90 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Słowiańska 1,  
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74 – 500 Chojna, zastępuje zapisem: a) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który dysponuje Instalacją  

w odległości mniejszej niż 45 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Słowiańska 1, 74 –500 

Chojna, b) 10 pkt otrzyma Wykonawca, który dysponuje Instalacją w odległości większej niż 46 km 

a mniejszej niż 90 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Słowiańska 1, 74 –500 Chojna. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapis w SWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 5 

dotyczy zwiększenia wartości Umowy Wykonawczej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie występuje sprzeczność tych zapisów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że Umowy Wykonawcze z Wykonawcami ma zamiar zawierać 

na okres 12 miesięcy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ma zamiar zawrzeć Umowy Ramowe z maksymalnie                

5 podmiotami, które spełnią kryteria oceny oferty oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Zamawiający przewiduje również możliwość zawarcia Umów Wykonawczych z więcej niż jednym 

podmiotem dla poszczególnych kodów odpadów – stawka będzie wynikać z oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść w Załączniku Nr 2 do SWZ w § 5. Dotychczasowy zapis: 

Płatność za wykonanie każdego zamówienia odbędzie się w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

faktury, na podstawie faktur zgodnie z postanowieniami umowy wykonawczej, zastępuje zapisem: 

Płatność za wykonanie każdego zamówienia odbędzie się w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

faktury, na podstawie faktur zgodnie z postanowieniami umowy wykonawczej. 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp wydłuża termin składania ofert          

do dnia 21.04.2021 r. 
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