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Orli Staw, dnia 10 listopada 2020 roku 

UA.271.1.13.2020 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi ostatecznego 

oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 

3” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 5 listopada 2020 roku pod nr 606420-N-2020  

  

 

 

 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje pytanie i udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie:  

W związku z ogłoszeniem przetargu p.n. „Świadczenie usługi ostatecznego 

oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3” 

nr UA.271.1.13.2020  proszę o wyjaśnienie jaka jest maksymalna częstotliwość dostaw w 

tygodniu dla zadania poszczególnych zadań nr 2 i 3, o której mowa w punktach 1.4, 2.4 i 3.3 

SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz  w par.  3 Umowy „w przypadku 

występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających się okresów suszy” i czy 

jest możliwość zmiany wzorów umów par. 3 ust. 3 poprzez dopisanie na końcu zdania: 

„Większa ilość niż 4 dostaw w tygodniu będzie wymagała zgody Wykonawcy”. 

 

 

Odpowiedź:  

Ze względu na nieprzewidywalność intensywności opadów atmosferycznych 

Zamawiający nie może określić maksymalnej częstotliwości dostaw ścieków dla 

poszczególnych Zadań. Jednak mając na uwadze obawy Wykonawcy, Zamawiający dodaje  

w umowach dla poszczególnych Zadań zapis nakładający na Zamawiającego obowiązek 

uzgodnienia dostaw w ilości większej od określonej w SIWZ jako średnia dla poszczególnych 

Zadań.  
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W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1. we wzorze Umowy dla Zadania nr 1 w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Dopuszcza się odstępstwa w ilości tygodniowych transportów w przypadku 
występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających się okresów suszy. 
Dostawa ścieków, w ilości większej niż 4 transporty o pojemności 16 m3 każdy  
w tygodniu, będzie wymagała uzgodnienia z Wykonawcą." 
 

2. we wzorze Umowy dla Zadania nr 2 w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Dopuszcza się odstępstwa w ilości tygodniowych transportów w przypadku 
występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających się okresów suszy. 
Dostawa ścieków, w ilości większej niż 4 transporty o pojemności 16 m3 każdy  
w tygodniu, będzie wymagała uzgodnienia z Wykonawcą.” 
 

3. we wzorze Umowy dla Zadania nr 3 w § 3 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:  
„2. Wykonawca zapewnia przyjęcie w ramach każdego tygodnia średnio 3 

transportów o pojemności  około 16 m3 każdy. 

„3. Dopuszcza się odstępstwa w ilości tygodniowych transportów w przypadku 

występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających się okresów suszy. 

Dostawa ścieków, w ilości większej niż 3 transporty o pojemności 16 m3 każdy  

w tygodniu, będzie wymagała uzgodnienia z Wykonawcą.” 

 

4. W Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ:  
1) punkt 19.1. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym 

terminie: 

do dnia 17 listopada 2020 r. do godz. 12:00 

„  
 2) punkt 19.2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„19.2. 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. „Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia  

ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania  

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i w podziale na Zadanie nr 1,  

Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3” 

Nie otwierać przed dniem: 17 listopada 2020 r. godz. 12.05” 

 

 3) punkt 20.1. otrzymuje następujące brzmienie:  
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„20.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

 

w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 12:05 

„ 

 

Powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w jakiej ją 

modyfikują stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają 

bez zmian. 

 

 

Z poważaniem 

Z up. Z-cy Przewodniczącego Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
 

Z-ca Dyrektora ds. logistyki 
i ochrony środowiska 

(-) 

Justyna Grzelak 


