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Orli Staw, dnia 5 stycznia 2023 roku 

JRP.271.1.5.2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów 
oraz dostawa zestawu 2 szt. kontenerów asenizacyjnych do ZUOK „Orli Staw” z podziałem 
na części”, prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2022 roku pod nr 2022/S 241-694993 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na 
podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do 
SWZ: 
Pytanie nr 1: 
„SWZ 7. Dla części II 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 
jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 
dostawy o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, gdzie w zakres każdej z nich wchodziła 
beczka asenizacyjna na ramie Din 30722 o pojemności minimum 10 m³. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, 
gdzie w zakres każdej z nich wchodziła beczka asenizacyjna na ramie Din 30722 o pojemności 
minimum 10 m³ lub wykonał 2 dostawy używanych pojazdów z fabrycznie nową zabudową 
asenizacyjną?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącej 
zdolności technicznej lub zawodowej i pozostawia zapis warunku udziału w postępowaniu bez zmian. 
 
Pytanie nr 2: 
„Załącznik nr 2B do SWZ §6.  
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,25%, z 0,2% na 0,1%, z 30% na 15% 
oraz z 90% na 40%?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego obniżenia kar umownych. Zamawiający dopuszcza 
jedynie obniżenie łącznej wartości kar umownych z 90% na 60% i w tym zakresie zmienia 
Projektowane postanowienia umowy, odpowiednio dla części I i dla części II. 
 
Pytanie nr 3: 
„Czy Zamawiający dopuszcza króciec górny z zasuwą pneumatyczną ? (dot. części II – kontener 

asenizacyjny)” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza króciec górny z zasuwą pneumatyczną i uzupełnia w tym zakresie zapisy 

SWZ. 
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Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zmienia treść SWZ w 
następujący sposób i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: 

 
1. pkt 3.1.1.15. Opisu przedmiotu zamówienia dla części II (Załącznik nr 1B do SWZ), 

otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.1.15. Króciec górny z zasuwą hydrauliczną lub pneumatyczną umożliwiający 
napełnianie beczki z nalewaka zewnętrznego,” 

 
2. pkt 1.13) Załącznika nr 4.1 do Formularza Oferty dla części II, otrzymuje następujące 

brzmienie:  
„13) Króciec górny z zasuwą hydrauliczną lub pneumatyczną umożliwiający napełnianie 
beczki z nalewaka zewnętrznego;” 
Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza Wzór Oświadczenia 
wykonawcy dotyczącego spełnienia wymaganych parametrów oferowanego zestawu 2 
szt. kontenerów asenizacyjnych, stanowiący Załącznik nr 4.1 do Formularza Oferty dla 
części II, uwzględniający wprowadzoną zmianę wraz z niezmienianym Załącznikiem nr 4 
do SWZ (Wzór Formularza oferty dla części II) oraz niezmienianym Załącznikiem nr 4.2. 
do Formularza Oferty dla części II (Wzór wykazu parametrów technicznych oferowanego 
zestawu 2 szt. kontenerów asenizacyjnych). 

 
3. pkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za 
pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w terminie do dnia 26 stycznia 2023 
roku do godz. 12:00.” 
 

4. pkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 26 
stycznia 2023 roku o godz. 12:15.” 
 

5. pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25 kwietnia 2023 roku. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”  

 
6. § 6 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy dla części I (Załącznik nr 2A do SWZ), 

otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% ceny umownej netto,  
o której mowa w § 2 ust.1 Umowy.” 
  

7. § 6 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy dla części II (Załącznik nr 2B do SWZ), 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 60% ceny całkowitej netto,  
o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy.” 
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Powyższe odpowiedzi w części w jakiej modyfikują Specyfikację Warunków  

Zamówienia stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez 

zmian. 

     Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do pisma z dnia 5 stycznia 2023 roku: 
1) Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia wymaganych parametrów oferowanego 

zestawu 2 szt. kontenerów asenizacyjnych, stanowiący Załącznik nr 4.1 do Formularza Oferty dla części 
II, uwzględniający wprowadzoną zmianę wraz z niezmienianym Załącznikiem nr 4 do SWZ (Wzór 
Formularza oferty dla części II) oraz niezmienianym Załącznikiem nr 4.2. do Formularza Oferty dla 
części II (Wzór wykazu parametrów technicznych oferowanego zestawu 2 szt. kontenerów 
asenizacyjnych) 


