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Widawa dnia 25 listopada 2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa”
I. Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacja SIWZ Pytania wpłynęły
do siedziby Zamawiającego w dniu 20.11.2020 r.,
Pytanie Nr 1
Treść pytania:
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2 i 6; Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ
I, VIII pkt 6 i 8 oraz Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1 ust.7. ; § 4 ust. 14; § 10 ust. 6
,,2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, (…)"
,,6) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;"
SOPZ I.
„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Widawa, pow. Łaski, woj., łódzkie, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (...)"
SOPZ VIII pkt 6, 8
,,6. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz.
1439) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy”.
,,8. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z
art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami
wykonawczymi".
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1 ust.7
,,7. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób

zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz.
1439) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy".
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 ust. 14
,,14) Zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z obszaru Gminy Widawa W sposób zapewniający osiągnięcie, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art.
3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439)
i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, założonych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,"
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 10 ust. 6
,,6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku nie
osiągnięcia przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu
oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulęgających biodegradacji, koniecznych do
osiągnięcia za rok 2020, w wysokości co najmniej równej kwocie kary przewidzianej
przepisami prawa dla Zamawiającego za niewywiązanie się z tego obowiązku, w stosunku do
masy odpadów odebranych przez Wykonawcę".
Zgodnie z art. 3b i 3c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010
tj. z dnia 2019.10.23), to gminy są zobowiązane osiągnąć poziomy recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia, a także poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
To Gmina - jako jedyna - ma pełną wiedzę o ilościach odpadów komunalnych odebranych ze
swojego terenu. Obarczanie tym zadaniem Wykonawcy jest nieadekwatne do posiadanych
przez niego możliwości. Należy pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów, na terenie
danej gminy kilka podmiotów może świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych. Wykonawca nie ma pełnej wiedzy o ilościach odpadów komunalnych
odebranych z terenu Gminy, ani też nie ma wpływu na sposób zagospodarowania odpadów
komunalnych odebranych przez inne podmioty. Tylko Gmina posiada pełną informację o ilości
zebranych odpadów komunalnych przekazanych do recyklingu przygotowania do ponownego
użycia, otrzymując sprawozdania od wszystkich podmiotów prowadzących działalność
z zakresu gospodarowania odpadami na terenie danej gminy. Mając na uwadze powyższe,
Wykonawca wnioskuje o usunięcie powyższych zapisów oraz innych zapisów z SIWZ
i projektu umowy odwołujących się do powyższej kwestii.
W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na powyższy wniosek, Wykonawca
zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał osiągnięcia poziomów recyklingu w
ramach umowy zawartej w oparciu o niniejsze postępowanie wyłącznie w zakresie odpadów
odebranych przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody zmianę zapisów SIWZ zobowiązujących
Wykonawcę do obowiązkowego zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020r. poz. 1439) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, iż będzie egzekwował osiągnięcie wskazanych poziomów przez
Wykonawcę wyłącznie w zakresie odpadów odebranych przez Wykonawcę co zawarto
w załączniku nr 12 do SIWZ, stanowiącym projekt umowy § 10 ust. 6
„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku nie
osiągnięcia przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu
oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulęgających biodegradacji, koniecznych do
osiągnięcia za rok 2020, w wysokości co najmniej równej kwocie kary przewidzianej
przepisami prawa dla Zamawiającego za niewywiązanie się z tego obowiązku, w stosunku
do masy odpadów odebranych przez Wykonawcę”.
Pytanie 2
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.9 a) c) e), Załącznik nr 1 do SIWZ,
SOPZ VIII pkt 9 a), c), e); Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 17, 19 a), c), e)
,,9) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
a) Kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji znajdujących
się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych o
których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie odpadów, kart
przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji zapewniających
przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone W przepisach prawa oraz kart
przekazania odpadów segregowanych do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia na
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z Gminy
Widawa,
,,c) Sprawozdań o których mowa w art. 9n, 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, "
,,e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK W ujęciu
wagowym oraz karty przekazania odpadów odebranych z PSZOK, "
SOPZ VIII pkt 9
,,9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu
dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:
a) Kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji znajdujących
się w wykazie istniejących instalacji komunalnych, o których mowa w ust. 3., kart przekazania
odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji zapewniających przetwarzanie
bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach prawa oraz kart przekazania
odpadów segregowanych do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia na odbieranie
bądź odzysk odpadów. Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że
odpady pochodzą z terenu Gminy Widawa;"
,,c) Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach; "

,,e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych z PSZOK w ujęciu wagowym
oraz karty przekazania odpadów odebranych z PSZOK; "
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 17, 19 a),c), e)
,,17) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przekazania poszczególnych rodzajów
odpadów do instalacji zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami tej umowy, poprzez dostarczenie
Zamawiającemu kart przekazania odpadów (zgodnych ze wzorami wynikającymi
z przepisów prawa dot. ewidencji odpadów), "
,,19) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
a) Kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji znajdujących
się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych o
których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie odpadów, kart
przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującym wzorem) do instalacji zapewniających
przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach prawa oraz kart
przekazania odpadów segregowanych do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia
na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady
pochodzą z terenu Gminy Widawa;
,,c) Sprawozdań, o których mowa w art. 9n, 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach; "
e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK w ujęciu
wagowym oraz karty przekazania odpadów odebranych z PSZOK;"
Wykonawca zwraca uwagę, że od 01.01.2020 roku prowadzenie ewidencji odpadów
odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO. Elektroniczna ewidencja
odpadów została wprowadzona w celu wyeliminowania ewidencji papierowej.
Zamawiający ma bezpośredni dostęp do ewidencji prowadzonej za pośrednictwem BDO
- w zakresie odpadów odebranych z terenu Gminy Widawa - w tym kart przekazania
odpadów komunalnych oraz sprawozdań. Podkreślenia wymaga fakt, że dostępne
obecnie możliwości techniczne systemu BDO nie pozwalają na wydruk sprawozdań.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisów dotyczących
obowiązku przekazywania Zamawiającemu papierowych wersji kart przekazania
odpadów komunalnych oraz sprawozdań wynikających z art. 9n.
Ponadto, w związku z tym, iż to Zamawiający jest prowadzącym PSZOK, Wykonawca
wnioskuje o wykreślenie obowiązku sporządzania przez Wykonawcę sprawozdań
wynikających z art. 9na Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Sprawozdania te sporządza prowadzący PSZOK. Wykonawca proponuje przekazanie
Zamawiającemu zbiorczej, rocznej informacji o ilościach odpadów odebranych
z PSZOK. Wykonawca proponuje następujące brzmienie wskazanych zapisów.
,,9) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
a) Zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji znajdujących się

w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych o których
mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach oraz posiadających
wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie odpadów, zestawień ilości odpadów
w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji zapewniających przetwarzanie bioodpadów
spełniającej wymagania określone w przepisach prawa oraz zestawień ilości przekazanych
odpadów segregowanych w ujęciu wagowym do instalacji posiadających odpowiednie
zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Zestawienia odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady
pochodzą z Gminy Widawa,
,,e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK W ujęciu
wagowym, "
SOPZ VIII pkt 9
,,9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu
dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:
a) Zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji znajdujących
się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych o
których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie odpadów, zestawień
ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji zapewniających
przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach prawa oraz
zestawień ilości przekazanych odpadów segregowanych w ujęciu wagowym do instalacji
posiadających odpowiednie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z
obowiązującymi W tym zakresie przepisami. Zestawienia odpadów muszą jednoznacznie
stwierdzać, że odpady pochodzą z Gminy Widawa,
,,e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK w ujęciu
wagowym,"
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 17, 19 a),c), e)
,,17) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przekazania poszczególnych rodzajów
odpadów do instalacji zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami tej umowy, poprzez dostarczenie
Zamawiającemu zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym. "
a) Zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji znajdujących
się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania odpadów komunalnych
o których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie odpadów, zestawień
ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji zapewniających
przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w przepisach prawa oraz
zestawień ilości przekazanych odpadów segregowanych w ujęciu wagowym do instalacji
posiadających odpowiednie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zestawienia odpadów muszą jednoznacznie
stwierdzać, że odpady pochodzą z Gminy Widawa,
,,e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK w ujęciu
wagowym,"

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ dział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 9 a) c) e)
otrzymuje brzmienie:
,,9) Prowadzenia i przekazywania
przedmiotem zamówienia:

Zamawiającemu

dokumentacji

związanej

z

a) Zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji
znajdujących się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania
odpadów komunalnych o których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach oraz posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie
odpadów, zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji
zapewniających przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w
przepisach prawa oraz zestawień ilości przekazanych odpadów segregowanych w
ujęciu wagowym do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zestawienia odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z Gminy
Widawa,
c) sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem bazy
BDO,
,,e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK W
ujęciu wagowym, "
Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia dział VIII pkt 9 a), c),
e); otrzymuje brzmienie:
,,9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu
dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:
a) Zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji
znajdujących się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania
odpadów komunalnych o których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach oraz posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie
odpadów, zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji
zapewniających przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w
przepisach prawa oraz zestawień ilości przekazanych odpadów segregowanych w
ujęciu wagowym do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zestawienia odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z Gminy
Widawa,
c) sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem bazy
BDO,
,,e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK w
ujęciu wagowym,"
Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy § 4 pkt 17, 19 a),c), e); otrzymuje brzmienie:
,,17) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przekazania poszczególnych
rodzajów odpadów do instalacji zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami tej umowy, poprzez
dostarczenie Zamawiającemu zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym. "
,,19) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z
przedmiotem zamówienia:
a) Zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji
znajdujących się w wykazie istniejących instalacji komunalnych przetwarzania
odpadów komunalnych o których mowa w art. 38b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach oraz posiadających wymagane zezwolenia pozwalające na przetwarzanie
odpadów, zestawień ilości odpadów w ujęciu wagowym przekazanych do instalacji
zapewniających przetwarzanie bioodpadów spełniającej wymagania określone w
przepisach prawa oraz zestawień ilości przekazanych odpadów segregowanych w
ujęciu wagowym do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zestawienia odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z Gminy
Widawa,
c) sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem bazy
BDO,
,,e) Zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z PSZOK w
ujęciu wagowym,"
Pytanie 3
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.9 d); Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ
VIII pkt 9 d); Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 19 d)
,,d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
wagowym. Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po
zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni, ”
SOPZ VIII pk: 9
,,d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
wagowym. Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po
zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni, ”
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 19 d)
,,19) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
wagowym. Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po
zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury;”
Wykonawca zauważa, że nie każdy rodzaj odbieranych odpadów można poddać
ewidencji wagowej z uwzględnieniem adresu nieruchomości, jak np. odpady z PSZOK,
czy odpady wielkogabarytowe. Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższych
zapisów w sposób następujący:

,,d) Zestawienia ilości Wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu wagowym. Zestawienia obejmować powinny
okresy miesięczne i należy je przekazać po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi
w terminie 14 dni, "
SOPZ VIII pk: 9
,,d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu wagowym. Zestawienia obejmować powinny
okresy miesięczne i należy je przekazać po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi
w terminie 14 dni, "
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 4 pkt 19 d)
,,19) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z 'podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu wagowym. Zestawienia obejmować powinny
okresy miesięczne i należy je przekazać po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi
w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury; "
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ dział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 9 d) otrzymuje
brzmienie:
,,d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
wagowym. Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z uwzględnieniem adresu
nieruchomości nie dotyczy odpadów odbieranych z PSZOK i odpadów wielkogabarytowych.
Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po zakończeniu
każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni, ”
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ dział VIII pkt 9 d) otrzymuje brzmienie:
,,d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
wagowym. Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z uwzględnieniem adresu
nieruchomości nie dotyczy odpadów odbieranych z PSZOK i odpadów wielkogabarytowych.
Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po zakończeniu
każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni, ”
Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy § 4 pkt 19 d; otrzymuje brzmienie:
,,19) Prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem
zamówienia:
d) Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
z uwzględnieniem adresu nieruchomości, z podziałem na poszczególne frakcje w ujęciu
wagowym. Zestawienia ilości wszystkich odebranych odpadów z uwzględnieniem adresu
nieruchomości nie dotyczy odpadów odbieranych z PSZOK i odpadów wielkogabarytowych.
Zestawienia obejmować powinny okresy miesięczne i należy je przekazać po zakończeniu
każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury;”

Pytanie 4
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 14; Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VI
pkt 1; oraz Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1 pkt 8
,,14) Odbiór odpadów będzie się odbywał na podstawie zatwierdzonego harmonogramu
odbioru odpadów. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu odbioru
odpadów, uzgodnienie go z Zamawiającym, wydrukowanie ulotek z tym harmonogramem i
dostarczenie ich do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy
Widawa w terminie do 31 grudnia 2020 r. Wykonawca opracuje harmonogram na cały okres
trwania umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia; "
SOPZ VI pkt 1
,,1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością i
na zasadach określonych powyżej. Szczegółowe terminy odbioru odpadów z terenu
nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych określone zostaną w harmonogramie odbioru
odpadów. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
Zamawiającego. Koszty drukowania i dostarczenia harmonogramu do właścicieli
nieruchomości ponosi Wykonawca. Odbiór odpadów odbywał się będzie na podstawie
zatwierdzonego harmonogramu odbioru odpadów. Harmonogram Wykonawca opracuje na
cały okres trwania umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia. Wykonawca
dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych te harmonogramy w terminie do 31
grudnia 2020r. (w taki sposób aby dostarczony egzemplarz nie uległ zniszczeniu przez warunki
atmosferyczne) ".
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1 pkt 8
,,8. Wykonawca będzie odbierał odpady na podstawie zatwierdzonego harmonogramu odbioru
odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru. Wykonawca dostarczy harmonogram odbioru
odpadów do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Widawa
w terminie do 31 grudnia 2020 r. Harmonogram będzie zawierał cały okres trwania umowy
zawartej na podstawie niniejszego zamówienia; "
Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę
kalendarzyków, które będą udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych
zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego, w zamian za kalendarze odbioru odpadów w
wersji papierowej? Jest to praktyczne i wygodne rozwiązanie, a przy tym rezygnując z
papierowej wersji wspólnie działamy proekologicznie, pomagając chronić środowisko.
Jednocześnie, w sytuacji zaakceptowania przez Zamawiającego elektronicznej formy
kalendarzyków, Wykonawca proponuje dostarczenie określonej ilości każdego rodzaju
harmonogramu w formie papierowej do siedziby Zamawiającego (np. po 100 szt.) dla
osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Wykonawca proponuje
dostarczenie do Siedziby Zamawiającego harmonogramów w wersji papierowej w ilości
równej liczbie nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami, do
samodzielnego rozdysponowania przez Zamawiającego wśród mieszkańców według
potrzeb.
W przypadku odrzucenia obu powyższych propozycji Wykonawca wnioskuje o zmianę
terminu dostarczenia harmonogramów do mieszkańców na:

„Wykonawca dostarczy harmonogram odbioru odpadów do Wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Widawa w terminie do 31 grudnia 2020 r.
lub w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, jeżeli termin podpisania umowy będzie
późniejszy niż 01.12.2020 r. "
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby elektroniczna forma kalendarzyków, które będą
udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych była jedynym sposobem
powiadamiania mieszkańców. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną harmonogramów
umieszczanych na stronie Wykonawcy i Zamawiającego jako dodatkowy sposób
powiadamiania. Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie daty i warunków
dostarczenia harmonogramów do mieszkańców Gminy Widawa .
Zamawiający modyfikuje SIWZ dział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 14 otrzymuje
brzmienie:
,,14) Odbiór odpadów będzie się odbywał na podstawie zatwierdzonego harmonogramu
odbioru odpadów. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu odbioru
odpadów, uzgodnienie go z Zamawiającym, wydrukowanie ulotek z tym harmonogramem
i dostarczenie ich do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy
Widawa w terminie do 11 stycznia 2021 r, jednak nie później niż w dzień poprzedzający termin
odbioru odpadów z nieruchomości. Wykonawca opracuje harmonogram na cały okres trwania
umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia; "
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ dział VI pkt 9 d) otrzymuje brzmienie:
SOPZ VI pkt 1
,,1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością
i na zasadach określonych powyżej. Szczegółowe terminy odbioru odpadów z terenu
nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych określone zostaną w harmonogramie odbioru
odpadów. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
Zamawiającego. Koszty drukowania i dostarczenia harmonogramu do właścicieli
nieruchomości ponosi Wykonawca.
Odbiór odpadów odbywał się będzie na podstawie zatwierdzonego harmonogramu odbioru
odpadów. Harmonogram Wykonawca opracuje na cały okres trwania umowy zawartej na
podstawie niniejszego zamówienia. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości
zamieszkałych te harmonogramy w terminie do 11 stycznia 2021 r, jednak nie później niż
w dzień poprzedzający termin odbioru odpadów z nieruchomości (w taki sposób aby
dostarczony egzemplarz nie uległ zniszczeniu przez warunki atmosferyczne) Zamawiający
dopuszcza możliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości, do których jest utrudniony
dojazd (w tym spowodowany planowanym remontem drogi) w indywidualnych terminach po
wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. O zmianie terminu odbioru odpadów Wykonawca
skutecznie poinformuje Zamawiającego oraz mieszkańców. ".
Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8. Wykonawca będzie odbierał odpady na podstawie zatwierdzonego harmonogramu odbioru
odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru. Wykonawca dostarczy harmonogram odbioru
odpadów do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Widawa
w terminie do 11 stycznia 2021 r, jednak nie później niż w dzień poprzedzający termin odbioru
odpadów z nieruchomości. Harmonogram będzie zawierał cały okres trwania umowy zawartej
na podstawie niniejszego zamówienia; "

Pytanie 5
Dotyczy: SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 18; Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ
pkt VIII ppkt 22; Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1 pkt 11
,,18) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe w wyniku świadczonej przez niego usługi; "
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
,,18) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe z winy Wykonawcy w wyniku świadczonej
przez niego usługi;"
SOPZ pk: VIII
,,22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu i osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe w wyniku świadczonej przez niego usługi. "
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
,,22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu i osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe z winy Wykonawcy w wyniku świadczonej
przez niego usługi."
Załącznik nr 12 Projekt umowy § 1 pkt 11
,,11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe W wyniku świadczonej przez niego usługi;”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
,,11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu oraz osobom trzecim podczas realizacji zamówienia, W tym za uszkodzenia
pojemników do gromadzenia odpadów powstałe z winy Wykonawcy w wyniku świadczonej
przez niego usługi;"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym brzmieniu.

Pytanie 6
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ III pkt 1. A.
,,(...) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania tych pojemników
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeżeli w trakcie realizacji
zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikające z winy Wykonawcy,
jego naprawa bądź wymiana należy do Wykonawcy".
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
,,(...) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania tych pojemników w
należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeżeli w trakcie realizacji
zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikające z winy Wykonawcy,
jego naprawa bądź wymiana należy do Wykonawcy. W przypadku gdy uszkodzenie, bądź
zniszczenie pojemnika nastąpi z winy użytkującego pojemnik, jego naprawa bądź
wymiana leży po stronie użytkownika".
,,(...) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
niesegregowanymi przed nieruchomość. "

wystawić

pojemnik

z

odpadami

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
,,(…)Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik z odpadami
niesegregowanymi przed nieruchomość do publicznej, utwardzonej drogi dojazdowej. ”
,,(...) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich wystawionych przez właściciela
nieruchomości odpadów komunalnych, a także uprzątnięcia miejsca załadunku”.
Wykonawca wnosi o dostosowanie do zapisów prawa miejscowego i modyfikację
zapisu w sposób następujący:
,,(...) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru Wszystkich wystawionych przez właściciela
nieruchomości odpadów komunalnych, które będą umieszczone w workach i pojemnikach
spełniających wymagania o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Widawa, a także uprzątnięcia miejsca załadunku, w przypadku
zanieczyszczeń powstałych z winy Wykonawcy".
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ dział III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1. A zapisy
o treści:
,,Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania tych pojemników w należytym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikające z winy Wykonawcy, jego naprawa bądź
wymiana należy do Wykonawcy".
,,(...) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
niesegregowanymi przed nieruchomość. "

wystawić

pojemnik

z

odpadami

,,(...) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich wystawionych przez właściciela
nieruchomości odpadów komunalnych, a także uprzątnięcia miejsca załadunku”.

otrzymują brzmienie:
,,(...) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania tych pojemników
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeżeli w trakcie realizacji
zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikające z winy
Wykonawcy, jego naprawa bądź wymiana należy do Wykonawcy. W przypadku gdy
uszkodzenie, bądź zniszczenie pojemnika nastąpi z winy użytkującego pojemnik, jego
naprawa bądź wymiana leży po stronie użytkownika".
,,(...) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik z odpadami
niesegregowanymi przed wejściem na teren nieruchomości. "
,,(...) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru Wszystkich wystawionych przez
właściciela nieruchomości odpadów komunalnych, które będą umieszczone w workach
i pojemnikach spełniających wymagania o których mowa w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Widawa, a także uprzątnięcia miejsca załadunku,
w przypadku zanieczyszczeń powstałych z winy Wykonawcy".

Pytanie 7
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ IV pkt 1. 11).
,,11) odpady niekwaliﬁkujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi ;"
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
,,11) odpady niekwaliﬁkujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi; Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych
będą przyjmowane wyłącznie pod warunkiem dostarczania ich przez właściciela
nieruchomości - ze względu na wymogi sanitarne oraz względy bezpieczeństwa - w specjalnie
do tego przeznaczonych, jednorazowych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. "
Odpowiedźi
Zamawiający informuje, iż sposób przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Widawie odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy
Widawa Nr 143/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Widawie.
,, § 7. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi odbierane będą w jednorazowych szczelnie
zamkniętych pojemnikach.”
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie dodatkowych
zapisów, które wynikają z w/w Zarządzenia.

Pytanie 8
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ VIII pkt 10
,,10. (….)Jeżeli Wykonawca nie realizuje reklamacji w terminie 24 godzin od daty ich
przekazania, w przypadku reklamacji, których wina leży po stronie Wykonawcy, zostaną
Wykonawcy naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umowy".
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący:
,,10. (...) Jeżeli Wykonawca nie realizuje reklamacji W terminie 48 godzin od daty ich
przekazania, w przypadku reklamacji, których wina leży po stronie Wykonawcy, zostaną
Wykonawcy naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umowy".
Zamawiający modyfikuje SIWZ dział VIII Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 10 zapis o
treści:
(….)Jeżeli Wykonawca nie realizuje reklamacji w terminie 24 godzin od daty ich przekazania,
w przypadku reklamacji, których wina leży po stronie Wykonawcy, zostaną Wykonawcy
naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umowy".
otrzymują brzmienie:
Jeżeli Wykonawca nie realizuje reklamacji w terminie 48 godzin od daty ich przekazania,
w przypadku reklamacji, których wina leży po stronie Wykonawcy, zostaną Wykonawcy
naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umowy".

Pytanie 9
Dotyczy: Załącznik nr 12 Projekt umowy § 10 pkt 2 ppkt 1), 2)
,,1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy (nie odbierania odpadów) w terminie
określonym w harmonogramie w wysokości 60,00 zł (sześćdziesiąt zł) za każdą nieruchomość,
z której nie odebrano odpadów, za każdy dzień zwłoki. W przypadku reklamacji dotyczącej
braku odbioru W terminie odpadów po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, iż pojemnik na
odpady zmieszane lub worki z odpadami selektywnie zebranymi nie były wystawione przed
nieruchomość zgodnie z harmonogramem i w godzinach świadczenia usługi lub dostęp do
miejsca gromadzenia odpadów był niemożliwy; "
,,2) za niewyposażenie we wszystkie wymagane worki lub pojemniki jakiejkolwiek
nieruchomości, w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt zł) za każdą nieruchomość, za każdy dzień
zwłoki; W przypadku reklamacji dotyczącej braku wyposażenia nieruchomości we wszystkie
worki lub pojemniki w terminie odbioru odpadów po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, iż
worki lub pojemniki zostały dostarczone zgodnie z harmonogramem i w godzinach
świadczenia usługi; "
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów
,,1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy (nie odbierania odpadów z winy
Wykonawcy) w terminie określonym w harmonogramie w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt zł)
za każdą nieruchomość, z której nie odebrano odpadów, za każdy dzień zwłoki”.

,,2) za niewyposażenie we wszystkie wymagane worki lub pojemniki jakiejkolwiek
nieruchomości z winy Wykonawcy, w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt zł) za każdą
nieruchomość, za każdy dzień zwłoki; "
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym brzmieniu.
II. W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz modyfikacją SIWZ,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia
Za

pośrednictwem

01.12 2020 r.
miniPortalu

w

formie

do godz.
opisanej

w

pkt.

10.00
XI

SIWZ

(powyżej).

2. Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu

01.12.2020 r.

o godz.

12.00

w Urzędzie Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, pok. Nr 8 parter.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 01 grudnia 2020 r., o
godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego adres: Urząd Gminy Widawa, ul. Rynek
Kościuszki 10; 98 – 170 Widawa, (pok. nr 8). otwarcie ofert zostanie przeprowadzone
poprzez transmisję on-line bez udziału Wykonawców. Transmisja on-line z otwarcia
ofert będzie udostępniona w BIP Widawa na stronie internetowej pod adresem:
http://bip.widawa.pl

Powyższe odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ są wiążące i stanowią integralną część
dokumentacji przetargowej.
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