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Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację 

zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od 

właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od 
właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na 
terenie gminy Pęczniew”.  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP  i 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 03.11.2020 roku na realizację zadania pn.: 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się 
domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy 
Pęczniew".  

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 
Proszę o informację gdzie należy umieścić proponowane ceny za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów problemowych (odpady gabarytowe, metale, ZSEiE, opony, odpady remontowo 
budowlane itp.) które zgodnie z SOPZ muszą być odbierane sprzed posesji dwa razy w roku                     
(w II i III kwartale).  
W obecnym formularzu cenowym nie istnieje pozycja uwzględniająca te odpady. W związku z 
terminem składania ofert na dzień 12.11.2020r. proszę o niezwłoczną odpowiedź.? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający informuje, że dokonał stosowanych zmian w załączniku nr 2 formularz ofertowy 
oraz nr 3 wzór umowy  do SIWZ, umożliwiając wprowadzenie proponowanej ceny za wskazane 
odpady problemowe. 
 

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający wprowadził stosowane zmiany do treści 
SIWZ, treści ogłoszenia oraz treści załączników nr 2 i nr 3 do SIWZ, ponadto w związku                                               
z wprowadzonymi zmianami przedłużono termin składania ofert do 16.11.2020 r. godz. 10:00.  
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