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PFiZP 271.2.2019        Stawiszyn 08 luty 2019 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

powstających na nieruchomościach 

 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn” 

 

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 r.     

z późn zm.) , Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1 

W Rozdziale VI pkt. 2.11; 2.12; 2.13; 2.14 wymienione są oświadczenia, które to należy złożyć 

wraz z ofertą, lecz wzór tych oświadczeń nie stanowi załącznika nr 4 – jak napisano w każdym 

punkcie. Załącznik nr 4 jest ogólnym oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia – i taki 

nie jest wymieniony do złożenia. Czy wzory tych oświadczeń zostaną dodane do załączników, 

czy należy je sporządzić we własnym zakresie?. 

 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 4 stanowi wzór oświadczeń wymienionych w Rozdziale VI pkt. 2.11, 2.12, 2.13, 

2.14. Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust 1 pkt 12-23  i ust. 5 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 2 

W Rozdziale X pkt. 2.2. wymienione rozdziały odnoszą się do zupełnie innych spraw i nie 

dotyczą oświadczeń i dokumentów. Czy dowód wniesienia wadium – pkt.1.1. – dotyczy również 

wpłaty pieniężnej na konto – czy tylko jak opisano w rozdziale VIII – w innych formach? 

Odpowiedź:  

Zamawiający w Rozdziale X pkt. 2 2. omyłkowo został wskazny rozdział IV. Poprawny 

Rozdział to VI. 

Potwierdzenie wniesienia wadium w postaci pieniężnej należy załączyć do oferty, potwierdzone 

za zgodnośc z oryginałem. Z wadium wniesionym w innych formach, należy postąpić zgodnie z 

opisem zawartym w rozdziale VIII pkt. 4 

. 

Pytanie 3 

W Rozdziale XVI pkt. 7 – nie znajdujemy przyczyn opisanych w ust. 3, jakie to są przyczyny? 

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający w Rozdziale XVI w pkt. 7 omyłkowo wskazał ust.3. Prawidłowy to ust. 6 

 

Pytanie  4 

   W Rozdziale II SOPZ pkt.1.1)e) określony jest obowiązek posiadania certyfikatu ISO 14001 

lub EMAS lub równoważnego systemu zarządzania środowiskiem ; czy taki certyfikat powinien 

załączony być do oferty – bo nie jest wykazany ani w dokumentach do oferty  ani w 

formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty certyfikatu ISO 14001 lub EMAS lub 

równoważnego systemu zarządzania śwodowiskiem. Jednak w każdym momencie trwania 

umowy Wykonawca może zostać poproszony o przedstawienie wyżej wymienionego 

dokumentu.  

 

Pytanie  5 

W Rozdziale II SOPZ pkt.1.1)d) określony jest obowiązek posiadania sprzętu, który to ma 

spełniać min. normę emisji spalin EURO 5. W zał. nr 7 (wykaz posiadanego sprzętu) nie ma 

możliwości wpisania takiej normy, gdzie zatem umieścić wymaganą informację? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik nr 7 

 

Pytanie  6 

W rozdziale V SIWZ 1.2.3.c) - c.1. c.2. c.3. c.4. c.5; określone są warunki dot. bazy 

magazynowo-transportowej z adnotacją, że ocena spełnienia warunku zostanie dokonana po 

wypełnieniu formularza „Wykaz sprzętu”. W formularzu tym nie ma możliwości wykazania, że 

wykonawca spełnia warunki w tym zakresie. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika nr 7 do SIWZ. Należy wykazać, że Wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował sprzętem. Zamawiający nie wymaga wykazania informacji 

wskazanych w pytaniu przez Wykonawcę ( rozdział V SIWZ 1.2.3.c)- c.1, c.2, c.3, c.4, c.5. 

 

Pytanie  7 

W rozdziale V SIWZ stawia się obowiązek posiadania ubezpieczenia OC na określoną sumę. 

Czy polisa OC powinna być załączona do oferty - bo nie jest wykazana ani w dokumentach do 

oferty  ani w formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy. 

 

Odpowiedź:  

W rozdziale VI w pkt 2.6 Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
 

Z upoważnienia: 

Zastępca Burmistrza  

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


