
Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

1. Pytanie dot. rozdz. XIV pkt 12 

„ W związku z wyznaczeniem terminu reakcji do 12 godzin na odebranie przepełnionych 

pojemników na odpady gromadzone selektywnie, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli koniec 

terminu na wykonanie zlecenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 

terminu uważa się następny dzień po dniu lub  dniach wolnych od pracy. Prosimy także o 

potwierdzenie, że termin na wykonanie zlecenia upływający w porze nocnej (w godz.22:00 – 

6:00) ulega zawieszeniu w tych godzinach)”. 

Odpowiedź: 

Zapis pkt.12 w rozdziale XIV w  SIWZ  do  postępowania ZP/1/MZGO/2017 znajduje 

uregulowanie w rozdziale I pkt.12),13) w SIWZ do postępowania ZP/1/MZGO/2017tj.:  

„12) Zamawiający wskazuje, że odbiór odpadów może być prowadzony we wszystkie dni 

tygodnia, w godz. od 6:00 do 22:00, z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 

13) Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem dzień odbioru 

odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować usługę odbioru odpadów w ciągu 7 dni poprzedzających ten dzień lub 7 dni 

następujących po tym dniu”. 

Zamawiający potwierdza, że termin na wykonanie zlecenia upływający w porze nocnej          

(w godz.22:00 – 6:00) ulega zawieszeniu w tych godzinach. 

 

2. Pytanie dot. § 26 wzoru umowy. 

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, który zgodnie z SIWZ wynosi 5% wartości nominalnej zobowiązania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza oczywistą omyłkę pisarską znaku liczbowego w § 26 pkt 1) (wzór 

umowy), gdzie poprawny znak liczbowy  jest bezsporny i zgodny z zapisem  w rozdziale XII 

pkt.16 ust. 16.2.1 w SIWZ do postępowania ZP/1/MZGO/2017. 

 

Dotychczasowy zapis w § 26 pkt 1)(wzór umowy) w brzmieniu:  

„1) W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% max. wartości nominalnej brutto tj. ……….zł 

w formie …………………………” 

zastępuje nowy zapis w brzmieniu: 

„1) W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% max. wartości nominalnej brutto tj. ……….zł w 

formie …………………………”. 

 

 

 


