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Orli Staw, dnia 26 września 2014 r. 

UA.271.1.7.2014 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór komponentów 

do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 202139 z dnia 23.09.2014 r. 

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie: 

„Wykonawca zamierza wykonywać przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu, 

natomiast z racji dynamicznej sytuacji w przyszłości być może będzie zmuszony korzystać  

z usług podwykonawców. Czy Zamawiający dopuści taką zmianę, jako istotną i czy wynajęcie 

podwykonawców niewyszczególnionych w formularzu ofertowym będzie skutkowało 

nałożeniem jakichkolwiek sankcji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 24 IDW – I części SIWZ Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. Zamawiający zwraca 

również uwagę na treść pkt 4.9) Formularza Oferty w myśl, którego w tabeli Wykonawca 

winien określić nazwę/opis części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

Ponadto Zamawiający nie żądał wskazania nazw (firm) podwykonawców, w związku z tym 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wyszczególnienia każdego podwykonawcy  

w Formularzu Oferty.  Zamawiający wyjaśnia, że zmiana podwykonawcy nie stanowi istotnej 

zmiany umowy, co implikuje zmianę pkt 27 IDW – I części SIWZ. 

  

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zmienia się 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
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1) użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w różnej liczbie i przypadku 

wyrazy „o kodzie 19 12 10” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

przypadku wyrazami „o kodzie 19 12 12”; 

 

2) pkt 14 IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 
1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - 

sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 
 

 
do dnia 

 
3 października 

2014 roku 

 
do godz.  

 
10.00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
 

Oferta w postępowaniu pn. „Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych  
z sortowania odpadów komunalnych”  

  
Nie otwierać przed dniem:  3 października 2014 r. godz. 10.05 

 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”; 

 
3) pkt 16.1. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„16. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 
 

 
w dniu  

 
3 października 

2014 roku 

 
o godz.  

 
10.05 

„ 
4) pkt 27 IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„27. Zmiany postanowień zawartej umowy.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
przypadku: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa 
na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. 
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Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiany danych 
teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.”; 
 

5) pkt 1.10. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II części SIWZ otrzymuje 
brzmienie: 

„10. Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadu, dla komponentów do 
produkcji RDF o kodzie odpadu 19 12 12, na podstawie bilansu ważeń odebranych 
komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy 
w Zakładzie. Karty przekazania odpadu wystawiane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.).”. 
 
 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

Z poważaniem 

      Zastępca Przewodniczącego Zarządu 

      Związku Komunalnego Gmin 

      „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

      (-) 

        Jacek Walczak 

 

 

 

 


