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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie odpadów
                komunalnych”

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w powyższym postępowaniu zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia cześć I dział 6 ust. 1 litera b
Prosimy o doprecyzowanie zapisu:  "W przypadku zapotrzebowania na większą ilość 
worków właściciel nieruchomości będzie mógł je otrzymać u Wykonawcy.
Odpowiedź:
W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów, zbieranych selektywnie 
właściciel nieruchomości może zgłosić się do wykonawcy z prośbą o bezpłatne 
wydanie dodatkowych worków.

Prosimy o wskazanie maksymalnej ilości worów w ciągu miesiąca, które wykonawca 
będzie zobowiązany wydać właścicielom nieruchomości. 
Czy ilości ustalane będą w przeliczeniu na liczbę osób w gospodarstwie, czy na 
gospodarstwo?

Odpowiedź:
Dodatkowe worki do selektywnej zbiórki wydawane będą na gospodarstwo domowe
w ilości maksymalnie 15 szt. /rok.

Pytanie nr 2:

Umowa wzór (Załącznik nr 5) paragraf 4 ust. 3 pkt 6 oraz OPZ
Prośba o ujednolicenie zapisów w umowie dotyczących terminu przekazywania informacji 
dotyczących realizacji umowy na każde żądanie zamawiającego poprzez wyznaczenie 
terminu: „nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania.”

Odpowiedź:
Po przeanalizowaniu przychylamy się do prośby o ujednolicenie zapisów zgodnie z 
poniższym zapisem:
„Niezwłoczne przekazywanie informacji dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania”.

Pytanie nr 3:

Umowa wzór (Załącznik nr 6) paragraf 4 ust. 2 pkt 1 i paragraf 4 ust. 3 pkt 2 oraz OPZ
Prośba o ujednolicenie zapisów w umowie dotyczących terminu przekazywania informacji 
dotyczących realizacji umowy na każde żądanie zamawiającego poprzez wyznaczenie 
terminu: „nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania.”



Odpowiedź:
Po przeanalizowaniu przychylamy się do prośby o ujednolicenie zapisów zgodnie z 
poniższym zapisem:
„Niezwłoczne przekazywanie informacji dotyczących realizacji Umowy na każde żą-
danie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania za-
pytania”.
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