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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku  
z terenu Miasta i Gminy Ostroróg w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku ” 

 
 W związku z wniesionymi pytaniami do dokumentacji przetargowej ww. postępowania, zgodnie z art. 

135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 – ze  zmianami) 
Zamawiający publikuje treść zapytania i podaje odpowiedzi.  

 
Pytanie nr 1 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych                 
(Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) zwracam się o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie: Dotyczy rozdziału VI SWZ - 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych, a jeżeli tak, 
to proszę o precyzyjne określenie, jakie to są przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty, certyfikaty itp.), które 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.  
Zamawiający informuje, że omyłkowo wskazał, że wymaga przedstawienia przedmiotowych środków 

dowodowych w rozdziale VI i w związku z tym rozdział VI otrzymuje następujące brzmienie:  
„VI. Przedmiotowe środki dowodowe:  
Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.”cx 
 

 
W związku z powyższym Zamawiający poprawił rozdział VI. Przedmiotowe środki dowodowe, a 

zmodyfikowaną SWZ zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog 

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia                  

i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.  

 
Z up. Burmistrza MiG Ostroróg 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg 
mgr Janusz Stanke 
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