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PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

I. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Opatówek do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 

II. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych 
administrowanych przez gminę Opatówek do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 
 

Gmina Opatówek informuje, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację ww. zadania złożył zapytania do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

W związku z powyższym Gmina Opatówek przekazuje poniżej treść pytań i udziela 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienie zapisu z siwz 9.2 , zabezpieczenie na okres rękojmi , zgodnie  

z projektem umowy takie zabezpieczenie nie jest wymagane 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

W odpowiedzi na zapytanie zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

jak niżej. 

 

Gmina Opatówek informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 

1. W rozdziale I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W pkt 9.2. zapis: 

 "Warunki i termin zwrotu lub zwolnienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy: 



 

1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane, 

2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  
za wady nie może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) kwota, o której mowa wyżej, będzie zwrócona nie później niż w 15 
dniu  
po upływie okresu rękojmi za wady." 

zmienia się na: 

"Warunki i termin zwrotu lub zwolnienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy: 
1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane." 

2. W rozdziale V SIWZ (Projekt umowy) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 10 pkt 4 zapis: 

"Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
przekazania przez Wykonawcę raportów, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1." 

zmienia się na: 

"Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
przekazania przez Wykonawcę ostatniego z raportów, o których mowa w § 6 
ust. 1 pkt 1." 
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