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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem 
jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 
Złotniki Kujawskie”. 
 
W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 
Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz.1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione 
pytania: 
 
 
§5 Obowiązki wykonawcy – projekt umowy 
 
Wykonawca w paragrafie 5 ust. 18.3 zamiast dokumentów wymienionych przez 
Zamawiającego proponuje zastąpić je raportem wagowym zawierającym wszystkie odpady 
(gmina i PSZOK) wraz z numerami KPO z systemu BDO przy każdym ważeniu. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający zmienia zapis w paragrafie 5 ust. 18.3 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 
18.3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 18.1. i raport wagowy zawierający wszystkie 
odpady z gminy i PSZOK-u wraz z numerami KPO z systemu BDO przy każdym ważeniu należy 
sporządzić w wersji papierowej. 
 
§13 Kary umowne – projekt umowy 
 
Prosimy o wykreślenie paragrafu 13 ust. 1k projektu umowy, ponieważ dotyczy on braku 
przekazania dokumentów, które nie funkcjonują w obrocie prawnym, ani nie są wymienione 
wcześniej w dokumentacji przetargowej. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający zgadza się na wykreślenie w projekcie umowy zapisu w paragrafie 13 ust. 1 pkt 
k dotyczącego kar umownych za nieterminowe przekazanie kart potwierdzających odzysk lub 
zagospodarowanie odpadów w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień 
zwłoki. 
 



Formularz cenowy 
 
Prosimy o weryfikację ilości odpadów z formularza cenowego, ponieważ są one niezgodne z 
ilościami prognozowanymi podanymi w OPZ.  
 

Wyjaśnienia: 
Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia różnic w ilości prognozowanych 
odpadów pomiędzy formularzem cenowym a OPZ  prawidłowe są wartości ujęte w 
załączniku nr 7 Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony 
załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy, w którym skorygowano ilości odpadów w 
formularzu cenowym.  
 

 

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną 

częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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