
 
 

Orli Staw, dnia 25 stycznia 2022 roku 

UA.271.1.2.2022 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i sukcesywne 

wymiany taśm w przenośnikach taśmowych w sortowni i kompostowni w ZUOK 

„Orli Staw”, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 stycznia 2022 roku pod  

nr 2022/BZP 00030877/01 

 

I. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień 

i udostępnia treść zapytań do SWZ: 

 

Pytanie:  

Szanowni Państwo zwracam się zapytaniem ponieważ jestem zainteresowany Państwa 

postępowaniem w sprawie taśm przenośnikowych. Nie znalazłem wzmianki czy wymienione 

taśmy są taśmami ślizgowymi czy z okładkami gumowymi. Jak też nie widzę informacji  

w jakiej normie mają być zastosowane taśmy? Czy można rozdzielić postępowanie i złożyć 

ofertę tylko na same taśmy bez pierścieni gumowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że charakterystyka taśm odnosząca się do poszczególnych pozycji 

tabeli znajduje się w punkcie 1.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Ponadto taśmy winny 

spełniać normy PN-EN ISO 283., DIN 22102, co zostało zapisane w punkcie 1.1.2 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający nie przewidział podziału postępowania na zadania i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych, w związku z czym nie dopuszcza składania ofert na taśmy bez pozycji dotyczących 

pierścieni gumowych. 

 

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje poniższych zmian treści 

SWZ:  

punkt III.7. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
 



 
 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą,  zobowiązany będzie 
przed podpisaniem umowy do: 
 

- podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 

-  przedłożenia aktualnego i opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż 150 000,00 złotych, do którego posiadania będzie zobowiązany do końca 

terminu obowiązywania gwarancji jakości. 

 

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane 

przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.”  

 

III. Zamawiający informuje, że po zamieszczeniu SWZ z załącznikami na platformie zakupowej 

Zamawiającego okazało się, że Załącznik nr 3 do SWZ (Wzór Formularza Oferty) wyświetla się 

w trybie zmian. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ponownie, niezmieniony 

merytorycznie Załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

Pozostałe zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian. 

 

 

  

       Z poważaniem 

 

       Przewodniczący Zarządu  

       Związku Komunalnego Gmin 

       „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

       (-) 

             Jan Adam Kłysz 


