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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług  

w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  
z terenu gminy Żmigród oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 
Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej. 
 
Pytanie 1.  
Wykonawca prosi o informację, czy przystępując do poniższego postępowania powinien posiadać 
przez cały okres trwania umowy aktywną umowę dot. możliwości zagospodarowania odpadów w 
Instalacji Komunalnej.  
Odpowiedź 1: 
Zamawiający potwierdza konieczność posiadania umowy dot. możliwości zagospodarowania 
odpadów w Instalacji Komunalnej. 
 
Pytanie 2.  
W ramach niniejszego postępowania obowiązkiem wykonawcy będzie m.in. odbiór odpadów 
zgromadzonych w PSZOK. W związku z powyższym wykonawca prosi o informację na kim będzie 
ciążyć obowiązek prowadzenia wymaganej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości wynikającej 
z przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.  (t.j.: DZ. U z 2019 r, poz.701 z późn. zm)  
Odpowiedź 2: 
 Zamawiający wyjaśnia, że:  

1) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych informacji 
w formie papierowej i elektronicznej dotyczących ilości przyjętych odpadów do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z podziałem na grupy, do 15 dnia następnego 
miesiąca kalendarzowego.  

2) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania rocznych informacji w formie papierowej 
i elektronicznej dotyczących ilości przyjętych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych do końca stycznia następnego roku.  

  
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ. 
 
W rozdziale A – Instrukcja dla Wykonawców, pkt I - Zamawiający 
 
Poprawny numer NIP Zamawiającego to: 915 180 07 14 
 
Poprawny adres skrzynki ePUAP: /MZGKZmigrod/SkrytkaESP 
 
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są 

wiążące i stanowią jej integralną część. 
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