Sierpc, 5 lipca 2017 r.
WIF 271.9.2017
Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie odbioru i gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi o kodzie 16 81 01*, z terenu nieruchomości o nr
ewiden. 4128/2 położonej przy ulicy Płockiej w mieście Sierpc, w ilości ok. 220 Mg”
Informuje że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Załącznik nr 2 punkt 4 - wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
…
Prosimy o wyjaśnienie jakiego zabezpieczenia oczekujecie Państwo od nas.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia należytego zabezpieczania należytego wykonania
umowy.
Zmienia się zapis w załączniku nr 2 do SIWZ tj. Formularzu ofertowym w pkt. 4
Z:
W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania
umowy na akceptowanych przez nas warunkach, zawartych we wzorze umowy (załącznik nr
8 do SIWZ), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy
w formie
..................................
.............................................................................................................. .
Na:
W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania
umowy na akceptowanych przez nas warunkach, zawartych we wzorze umowy (załącznik nr
10 do SIWZ),w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Pytanie nr 2:
Załącznik nr 6 – oświadczenie podmiotu na którego zasobach wykonawca polega
podpunkt a, b i c
Prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić transportującego jako podwykonawcę w wyżej
wymienionych podpunktach. ‘
Odpowiedź nr 2:
Załącznik nr 6 do SIWZ należy wypełnić w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na
zasobach innych podmiotów przy spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
W
przypadku
realizacji
innych
niż
kluczowe
części
zamówienia
przez
podwykonawcę/podwykonawców należy zastosować się do zapisów SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 3:
Czy wystarczającym zabezpieczeniem będzie Certyfikat Ubezpieczenia odpowiedzialności w
zakresie ochrony środowiska do kwoty 10 000 000,00 euro?

Odpowiedź nr 3:
Patrz Odpowiedź nr 1.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki

