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      Wszyscy Oferenci 

 

DOT. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE :  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza 
 

             Odpowiadając na pytania Oferenta ,    w   oparciu   o   pkt 11 SIWZ  wyjaśniam: 

 

Pytanie  1.    Pkt 1a 6   

Wskazanie podmiotu zbierającego odpady , w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów 

selektywnie zebranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Odp. 1.  

• W przypadku gdy Oferent posiada zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów to może wskazać 

siebie jako zbierającego odpady 

 

Pytanie  2        Pkt 1.c 

a) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym  

• Dysponowanie  3 pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 80, 110/120 ,  240  , 1100 litrów, 

• Dysponowanie 2 pojazdami typu śmieciarka małogabarytowa ( do 3,5 tony)  , przystosowanymi 

do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym  dojeździe , w tym o wąskich ograniczonych 

krawężnikami dojazdach , 

• Dysponowanie 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym  , 

• Dysponowanie 1 samochodem ciężarowym bez funkcji kompaktującej do odbioru np. selektywnie 

zbieranych odpadów w workach    

 

W ogłoszeniu punkt 9 c) mowa jest o dysponowaniu pojazdami do 3,5 Mg. Ładowności pojazdu. Aby 

rozwiać wątpliwości proponujemy doprecyzować ten zapis na: pojazd do 7 Mg ładowności całkowitej. W 

masie całkowitej pojazdu 7Mg będzie zawarta również ładowność pojazdu. W związku z powyższymi 

wyjaśnieniami prosimy o dokonanie zmiany zapisu ww. punkcie na zapis:  dysponowanie 2 pojazdami 

małogabarytowymi o ładowności całkowitej do 7 Mg 

 

Odp. 2.   

• Zamawiający  doprecyzowuje zapis w pkt 9c SIWZ  jako : „ pojazd o ładowności do 3,5  tony „ 
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Pytanie 3 

 

Pkt. 2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki  udziału 

w postępowaniu [tzw. podmiotowe negatywne] dotyczące braku podstaw  do wykluczenia z postępowania                                    

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia będzie oceniany  na podstawie 

oświadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumentów, o których 

mowa w rozdziale 10 SIWZ punkt 2-4. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia. Z 

treści załączonego oświadczenia i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił. 

 

 

 

Odp. 3.   

• Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską. Chodzi o dokumenty  wyszczególnione                               

w  pkt  9   SIWZ 

 

 

                                                                                                      Wójt  Gminy  Nędza 
 

                                                                                                              Anna  Iskała 
 

 

 

 

 

 


