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Orli Staw, dnia 19 grudnia  2018 roku 

UA.271.1.18.2018 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa części 

zamiennych urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2” - 

nr ogłoszenia 660892-N-2018 z dnia 14.12.2018 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, ust. 4  

i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ  

w następujący sposób: 

Pytanie:  

 „Prosimy o wykreślenie w całości  ze wzoru umowy dla zadania nr 2 zapisów ust. 3 w § 4  

o następującym brzmieniu: „Niezależnie od zastrzeżonych wyżej kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia roszczeń do wysokości faktycznie poniesionej szkody”. Zwracamy 

uwagę, że w treści wzoru umowy dla zadania nr 1 Zamawiający nie przewidział dla siebie takiego 

uprawnienia. Ponadto żądanie odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody jest 

całkowicie nieadekwatne i niewspółmierne z zakresem oraz wartością aktualnego zamówienia.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu ust. 3 w § 4 we wzorze umowy dla Zadania  

nr 2. 

 

Ponadto Zmawiający dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w następujący sposób:  

W Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ punkt 18 i 19 otrzymują następujące brzmienie:  

„18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

18.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - 
sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

w dniu 28 grudnia  2018 r. o godz. 11:00 

18.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
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Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 

Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa części zamiennych urządzeń kompostowni Biofix 

do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z podziałem na 

Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2’’ 

 

Nie otwierać przed dniem: 28 grudnia  2018 r. godz. 11:05 

 

18.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych 

informacji. 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert 

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

w dniu 28 grudnia  2018 r. o godz. 11:05 

„  

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany w części w jakiej modyfikują SIWZ stają się jej integralną 

częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 
Przewodniczący Zarządu  

Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 
Daniel Tylak 

 


