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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.6.2020.  

Nazwa zadania:  Odbiór  i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica w 2021 roku. 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, informujemy:  

 

1. W pkt. III 11 SIWZ Zamawiający przewiduje odbiór odpadów w tzw.  sytuacjach awaryjnych. Pytanie: czy 

taki odbiór odbywał się będzie  za dodatkowym wynagrodzeniem,  czy wg stawek z przetargu? Co w przypadku 

konieczności odebrania odpadów o innych kodach niż przewidziane w przetargu np. odpadów przemysłowych.   

Odp. Odbiór odpadów w tzw. sytuacjach awaryjnych będzie odbywał się za dodatkowym 

wynagrodzeniem. Zamawiający nie przewiduje odbioru odpadów o innych kodach niż przewidziane w 

przetargu.  

 

2. Wśród kryteriów oceny ofert jest kryterium ekologiczne polegające m.in. na przeprowadzeniu szkoleń we 

wszystkich placówkach oświatowych. Pytanie: prosimy o podanie liczby tych placówek.   

Odp. Należy przeprowadzić szkolenia w 7 placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy 

Kamienica. 

 

3. Prosimy o rozważenie możliwości zrezygnowania z załącznika nr 9 do SIWZ , gdyż wszelkie dane będą 

zawarte w generowanym KPOK z BDO dostarczanych  Zamawiającemu przy raporcie. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z załącznika nr 9 do SIWZ.  

4. Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ oraz w paragrafie 10 ust. 3 ppkt. 13 – powinno być: w trakcie roku 2021 

w stosunku do cen obowiązujących w dniu 2 stycznia 2021.    

Odp. Dokonano korekty oczywistej omyłki pisarskiej w roz. XVII pkt 2 ppkt 13 SIWZ oraz w paragrafie 
10 ust. 3 ppkt. 13 umowy. Zmodyfikowany załącznik nr 8 projekt umowy oraz SIWZ zostały 
opublikowane na stronie: www.bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl 
  
5. Zamawiający w rozdziale III pkt. 21 ppkt 3 SIWZ wymaga odbioru odpadów wielkogabarytowych, opon i 
ZSEiE w formie wystawki z częstotliwością 3 razy w roku. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę formy 
odbierania przedmiotowych odpadów na odbiór z jednego punktu przeznaczonego dla danego Sołectwa co 
przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów zbiórki odpadów. 
 
Odp. Zamawiający  dopuszcza zmianę formy odbierania przedmiotowych odpadów na odbiór z jednego 
punktu przeznaczonego dla danego Sołectwa. Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ w rozdziale III 
pkt. 21 ppkt 3. Zmodyfikowana SIWZ została opublikowana na stronie: 
www.bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl 
 
 
6. Zamawiający w rozdziale III pkt. 21 ppkt 1 i 2  SIWZ Zamawiający określił częstotliwość odbioru opadów 
zmieszanych i segregowanych z góry narzucając konkretne dni. Biorąc uwagę charakterystykę gminy oraz 
sposób gromadzenia odpadów praktyczniej uzasadnione byłoby zmiana terminów odbioru odpadów 
zmieszanych i segregowanych. W związku z tym, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację 
harmonogramu w uzgodnieniu z Wykonawcą? 
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Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację harmonogramu w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ w rozdziale III pkt. 21 ppkt 1 i 2 . Zmodyfikowana SIWZ została 
opublikowana na stronie: www.bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl 
 
 

 
 
Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ. 

Do wiadomości: 

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG 

- Tablica ogłoszeń 

- a/a          

Zatwierdził: 

 

dr Władysław Sadowski 

Wójt Gminy Kamienica 
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