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z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Nad Strugą 8, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 40 68 

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

 

Środa Wielkopolska, 17 listopada 2021r. 

 

Postępowanie nr LUKS/04/2021 

 

- wszyscy wykonawcy –  

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY (ZAŁĄCZNIK 

NR 3 DO SWZ) 

 MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

dot.: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu 

Gminy Środy Wielkopolskiej w 2022 roku (nr. LUKS/04/2021) 

 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2021 r. na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),  

wpłynęło do Zamawiającego zapytanie, dotyczące treści załącznika nr 3 do SWZ (Projektowane 

Postanowienia Umowy)  dla ww. postępowania. 

I. Zamawiający przedstawia pytania oraz odpowiedzi (wyjaśnienia)  oraz modyfikację treści 

Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie przedstawionym poniżej: 

1. Wnosimy o zmianę zapisów §1 pkt. 13 z: 

„…Powyższe dane w formie zestawienia będą przekazywane Zamawiającemu na koniec miesiąca 

rozliczeniowego w formie elektronicznej oraz w formie papierowej wraz z fakturą VAT.” 

na: 

„…Powyższe dane w formie zestawienia będą przekazywane Zamawiającemu na koniec miesiąca 

rozliczeniowego w formie elektronicznej.” 

Odpowiedź: 

mailto:sekretariat@uk-sroda.pl
http://www.uk-sroda.pl/
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu załącznika nr 3 do SWZ zgodnie z 

wnioskiem wykonawcy. Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi 

integralną część dokumentacji przetargowej. 

 

2. Wnosimy o zmianę zapisów §1 pkt. 15 z: 

„…Kopie kwitu wagowego otrzyma kierowca dostarczający odpady podczas dostawy każdej partii 

odpadów. Kopia kwitów wagowych musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony 

Wykonawcy do stwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności kopii kwitów wagowych z 

wystawionym oryginałem" 

na: 

„...Kopie kwitu wagowego otrzyma kierowca, na każdą wyraźną prośbę. Zamawiający wprowadza 

również możliwość przesyłania kwitów wagowych drogą elektroniczną.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu załącznika nr 3 do SWZ zgodnie z 

wnioskiem wykonawcy. Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi 

integralną część dokumentacji przetargowej. 

 

 

3.Wnosimy o zmianę zapisów §3 pkt. 3 z: 

„Zamawiający telefonicznie wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym, niż 1 

godzina. Po przekroczeniu tego czasu, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną 

w wysokości określonej w umowie.” 

na: 

„Zamawiający telefonicznie wzywa Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia uchybień.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu załącznika nr 3 do SWZ zgodnie z 

wnioskiem wykonawcy. Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi 

integralną część dokumentacji przetargowej. 
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4. Wnosimy o zmianę zapisów §5 pkt. 2 z: 

„ Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter orientacyjny (szacunkowy) i określenie jego kwoty nie 

będzie stanowić podstawy rozliczeń. W przypadku wyczerpania 80% kwoty szacunkowego 

wynagrodzenia, o który mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego niezwłocznie na piśmie.” 

na: 

„ Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter orientacyjny (szacunkowy) i określenie jego kwoty nie 

będzie stanowić podstawy rozliczeń.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu załącznika nr 3 do SWZ zgodnie z 

wnioskiem wykonawcy. Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi 

integralną część dokumentacji przetargowej. 

 

5. Wnosimy o zmianę zapisów §6 pkt. 6 z: 

„ Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawiane ostatniego roboczego dnia miesiąca przez 

Prowadzącego Instalację faktury VAT za każdy miesiąc z dołu. Do faktury dołączane będzie zbiorcze 

zestawienie dostarczonych odpadów .” 

na: 

„Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawiane ostatniego roboczego dnia miesiąca przez 

Prowadzącego Instalację faktury VAT za każdy miesiąc z dołu .” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu załącznika nr 3 do SWZ zgodnie z 

wnioskiem wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż zmiana dotyczy §5 pkt. 6, a nie jak wskazał wykonawca §6 

pkt. 6 (brak takiego punktu)  . Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi 

integralną część dokumentacji przetargowej. 
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W związku z powyższym zmienia się treść Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 3 do 

SWZ) w sposób określony powyżej. 

 

 

II. W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający –informuje, iż dokonuje 

modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 22.11.2021 r. do godz. 10:00. 

W związku z tym zmianie ulegają:  

• zapisy rozdziału 11 ust. 1 SWZ, które otrzymują brzmienie: 

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.12. 

2021 r.” 

 

• zapisy rozdziału 13 ust. 1 SWZ, które otrzymują brzmienie: 

„SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2021 r. do godz. 10:00.” 

 

• zapisy rozdziału 14 ust. 1 SWZ, które otrzymują brzmienie: 

„TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r., o godzinie 11:00.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:  

• dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia;  

• wyjaśnienia do otrzymanych zapytań zostaną udostępnione w dniu 17.11.2021 r. 

  


