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      Wszyscy Oferenci 
 

DOT. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE :  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza -  II postępowanie 
 

              Odpowiadając  , w   oparciu   o   pkt 12 SIWZ ,  na pytania dotyczące  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego nr  ZPI.271.9.2017   informuję : 

 

I.  DOT. SIWZ punkt 25 

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w kwocie równej  10 % ceny całkowitej podanej    w ofercie. 

oraz Umowa § 11 

1. Wykonawca wniósł, przed zawarciem niniejszej umowy, tytułem zabezpieczenie jej nienależytego 

wykonania kwotę wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie, tj. ...................... zł (słownie:…………………). 
 

Pytanie 1: 

Który zapis jest poprawny 5% czy 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Poprawny zapis -  5% 

 

II. 3. 2.22 Wykonawca zapewni możliwość wyposażenia nieruchomości w worki do  selektywnej zbiórki                                 

w każdym czasie, nie tylko na zasadzie wymiany odebranego  worka  na pusty worek, w tym celu 

wyznaczy i poda do wiadomości właścicielom nieruchomości miejsce, gdzie można otrzymać worki,                        

co najmniej jedno w każdej miejscowości.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wskaże Wykonawcy te miejsca? 

 

ODPOWIEDŹ: 
 

Zamawiający nie wskazuje tych miejsc 
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III. DOT.  OŚWIADCZENIA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ – zał.  Nr 4 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający w załączniku nr 4 prosi o wskazanie przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej ogólnie 

czy też chodzi o przynależność do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp                         

tj. z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

 

ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający w załączniku nr 4 prosi wskazanie o przynależność do grupy kapitałowej, o której 

mowa   w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp   ( taka podstawa prawna jest podana w tym załączniku)                                 

 

Z   up.   W Ó J T A 

Edyta  Szajt 

GŁÓWNY  SPECJALISTA 


