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z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 40 68,  

sekretariat@luks-sroda.pl www.luks-sroda.pl 

 
Środa Wielkopolska, 25 listopada 2020 r. 

 

Postępowanie nr LUKS/17/2020 

- wszyscy wykonawcy -  

 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2021 roku” (nr ref. 

LUKS/17/2020) 

 

           WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 23.11.2020 r. od jednego z wykonawców wpłynęło  

do Zamawiającego zapytanie, dotyczące treści SIWZ dla ww. postępowania, o następującej treści: 

 

 

Pytanie nr 1: 

W rozdziale III pkt 6 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych odpadów niż wskazany 

w ust. 3 kod odpadów, jeżeli będzie to podyktowane koniecznością ich zagospodarowania z powodu 

zmiany przepisów prawa. Prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku, kiedy Wykonawca nie będzie posiadał 

w decyzji kodu innego niż wskazany w ust. 3, o którym mowa wyżej? 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający modyfikuje treść siwz poprzez wykreślenie postanowienia rozdz. III pkt 6 SIWZ  

(i odpowiednio § 1 ust. 5 wzoru umownego). Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich 

wykonawców i stanowi integralną część dokumentacji przetargowej. 

 

Pytanie nr 2: 

W rozdziale III pkt 10 SIWZ Zamawiający wymaga, aby instalacja przetwarzania odpadów 

komunalnych prowadzona przez Wykonawcę zobowiązana była zagospodarować i przekazać  

do recyklingu odpady wysortowane z odpadów 20 03 01 oraz przekazać do składowania odpady o kodzie 

19 12 12. Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób, aby odpady o kodzie 19 12 12  mogły zostać także 

przekazane do przetworzenia, nie tylko do składowania. 

mailto:sekretariat@uk-sroda.pl
http://www.uk-sroda.pl/


NIP 786-00-07-442   -   REGON 630965758   -   Kapitał zakładowy 2.781.500 zł  

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095664, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS         

Konto bankowe Santander Bank Polska Nr 45 1090 1418 0000 0000 4101 4775 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje postanowienie zawarte w rozdz. III pkt. 10 

SIWZ, nadając mu brzmienie: 

„Instalacja przetwarzania odpadów komunalnych prowadzona przez Wykonawcę zobowiązana jest 

zagospodarować i przekazać do recyklingu odpady wysortowane z odpadów 20 03 01 oraz przekazać 

do przetworzenia lub składowania odpady o kodzie 19 12 12. Wszystkie czynności musza zostać ujęte  

w cenie, a informacje w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przekazać zgodnie z ust. 11 niniejszej 

siwz”. 

Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część dokumentacji 

przetargowej. 

 

Pytanie nr 3: 

W pkt. 3 Formularza ofertowego cena netto wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie jego 

realizacji, tj. usługi przyjęcia i zagospodarowania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01, będących przedmiotem zamówienia. Wnosimy o zmianę zapisu, gdyż 

zgodnie z rozdz. III pkt. 3 siwz przedmiotem zamówienia oprócz kodu 20 03 01 są także poniższe kody: 

20 03 07, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający modyfikuje treść formularza ofertowego, udostępniając zmodyfikowany wzór na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


