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     Do wszystkich Wykonawców 
     zainteresowanych udziałem w postępowaniu 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu 
nieograniczonego w rozumieniu art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 (zwana dalej ,,P.z.p.”), pn. „Odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo” 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 P.z.p. dokonuje wyjaśnienia SWZ, poprzez 
udzielenie odpowiedzi na skierowane względem SWZ pytania Wykonawców. 
 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA  

 
Pytanie 1: 
 

 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający już w dotychczas udzielonych odpowiedziach wyjaśnił, że „Wykonawca ma 
dokonywać weryfikacji i ustaleń we wskazanym zakresie, w oparciu o powzięte w związku z 
udzieleniem zamówienia lub realizacją zamówienia, dane i informacje, a także w oparciu o 
doświadczenie posiadane przez Wykonawcę w związku z profesjonalnym świadczeniem usług 
na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadkach wątpliwych Wykonawca ma 
możliwość podjęcia kontaktu z Zamawiającym, również w celu zweryfikowania czy dla danej 
nieruchomości została złożona deklaracja.”. 
 
Odpowiedź pozostaje aktualna.  



 
Pytanie 2: 
 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, iż w toku realizacji zamówienia możliwa jest zmiana w sposobie 
realizacji zamówienia, z wykorzystaniem bądź niewykorzystaniem potencjału 
podwykonawczego, w tym również polegająca na zmianie zakresu w jakim Wykonawca 
realizuje zamówienia z wykorzystaniem potencjału konkretnych podwykonawców, sama 
zmiana podwykonawcy itp. Zamawiający we wskazanym zakresie nie ustanawia ograniczeń.  
 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 
Zamawiającego o zamiarze skorzystania z podwykonawcy (wprowadzeniu nowego 
podwykonawcy czy o zamianie podwykonawcy), w terminie który umożliwia Zamawiającemu 
przeprowadzenie weryfikacji podwykonawcy, przed dopuszczeniem podwykonawcy do 
realizacji zamówienia.  
 
W przypadku rezygnacji z podwykonawcy, w tym konkretnego podwykonawcy, Wykonawca 
musi powiadomić o tej okoliczności Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 
7 dni. Wskazany w zdaniu poprzednim termin właściwy jest również dla przekazywania 
informacji o zmienionych danych kontaktowych.  
 
 
 
W pozostałym zakresie dokumenty zamówienia nie ulegają modyfikacji. 
 
Wszelkie postanowienia dokumentów zamówienia należy interpretować z uwzględnieniem 
ww. zmian.  

 
 


