
 

ZPM.271.16.2017        Mielec dnia 24.10.2017r. 

 

      Uczestnicy postepowania przetargowego 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                                 

z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku                              

do 31 grudnia 2019 roku. 

 

        W odpowiedzi na zapytania z dnia 17 października 2017 roku Gmina Mielec udziela następujących 

odpowiedzi : 

Ad.1) Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego 

realizacji) w dziale III pkt.9 określił, że zdjęcia muszą być w postaci cyfrowej wykonane  z datownikiem. 

Ad.2) We wzorze umowy w §11 ust.1 lit .h, jest zapis: 

- stwierdzenia przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia braku posiadania pojazdów 

zadeklarowanych w ofercie – 10% dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 

umowy, 

który zostanie zastąpiony zapisem: 

- każdorazowego stwierdzenia przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia braku stałego 

używania pojazdów zadeklarowanych w ofercie – 10% dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy, 

Ad.3) Brak stałego używania pojazdów zadeklarowanych w ofercie stanowi podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego na podstawie §12 ust.1 lit. c umowy, 

Ad.4) Zgodnie z odpowiedzią Ad.2) 

Ad.5) W przypadku gdy właściciel drogi prywatnej cofnie zgodę na przejazd pojazdu do odbioru 

odpadów właściciel nieruchomości przy takiej drodze prywatnej zobligowany jest dostarczyć odpady 

do drogi publicznej. 

Ad.6) Ustne przyzwolenie Właściciela nieruchomości jest równoznaczne z odpowiednią nośnością 

drogi. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że stan drogi uniemożliwia poruszanie się po niej pojazdu 

po uprzedniej akceptacji przez pracownika UG Mielec może wymagać aby pojemnik był podstawiony 

do drogi publicznej. Zobligowanym do poinformowania o tym właścicieli nieruchomości będzie 

Zamawiający. 

Ad.7) Zamawiający podtrzymuje stanowisko odpowiedź na zapytanie nr 10 z dnia 12.10.2017 roku 

Ad.8) Zamawiający nie posiada danych dotyczących skradzionych lub zniszczonych pojemników.                  

W przypadku kradzieży bądź zniszczenia pojemnika właściciel posesji zobowiązany jest zgłosić ten fakt 

na policję oraz niezwłocznie poinformować o tym Gminę. 



Ad.9) Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi na zapytanie nr 13 z dnia 

12.10.2017 roku. 

Ad.10) Zamawiający zmienia odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 12.10.2017 roku  która otrzymuje 

brzmienie: Zgodnie z art. 9l ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2017 

poz.1289) Zamawiający wymaga przedstawienia umowy pomiędzy instalacją regionalną do 

przetwarzania odpadów komunalnych a Wykonawcą (w przypadku gdy w skład konsorcjum 

składającego ofertę w przetargu wejdzie w/w instalacja nie jest wymagana odrębna umowa). 

Ad.11) Zamawiający podtrzymuje stanowisko odpowiedź na zapytanie nr 23 z dnia 12.10.2017 roku, 

Pracownik delegowany to pracownik w rozumieniu przepisów prawa pracy. Pracownik delegowany ma 

być zatrudniony na umowę o pracę u wykonawcy, lub podwykonawcy.  

Ad.12) Zamawiający zgodnie z stanowiskiem odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 12.10.2017 roku 

zmienia formularz ofertowy zał. Nr 2 do SIWZ  

Ad.13) Kara określona w §11 pkt.1 i ) ma charakter jednorazowy, jednokrotny w okresie 

rozliczeniowym  

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu; Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 66,a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 

 

 

        Wójt Gminy Mielec 

          /-/ Józef Piątek 

 


