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Orli Staw, dnia 10 października 2016 roku 

UA.271.1.13.2016 

 

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompostowni  

płytowej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 314175 - 2016 z dnia 

27.09.2016 r. 

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i zmienia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 

Do kogo będzie należał materiał z rozbiórki oraz urobek, ziemia powstała z odhumusowania 

oraz korytowania, Zamawiającego czy Wykonawcy. Na jaką odległość do transportu 

Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie jeżeli materiał powstały z wykopu będzie 

należał do Wykonawcy? 

Ze względu na wpływ odpowiedzi Zamawiającego na wysokość oferowanej ceny za 

wykonanie zadania, Wykonawca wnosi o zmianę terminu składania ofert na 14.10.2016 r. 

Odpowiedź 

Materiał z rozbiórki oraz urobek, ziemia powstała z odhumusowania oraz korytowania będą 

należały do Zamawiającego.  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 14.10.2016 r.  

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 
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1) punkt 17.1. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„17.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 14 października 2016 roku do godz. 10.00 

„ 

2) punkt 17.2. IDW - I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie  
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu pn. „ Budowa kompostowni płytowej” 

Nie otwierać przed dniem: 14 października 2016 roku 

 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”, 

3) punkt 17.8. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„17.8. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków. 

w dniu 14 października 2016 roku o godz. 10.05 

„. 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Daniel Tylak 

 

 


