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Wykonawcy
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów
określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu
nieograniczonego na :

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi
na pytania, które zostały złożone do SIWZ w w/w przetargu :
Pyt. 1.
Czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla spółki wielobranżowej będzie spełniało
warunek ubezpieczenia OC w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj.
zagospodarowania odpadów.
Odp.
Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej nie musi być tożsama z pełnym
zakresem działalności, ujawnionym w KRS Wykonawcy, ale powinna potwierdzać
ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Polisa OC, którą składają Wykonawcy w ramach potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia w przedmiocie którego
prowadzone jest postępowanie.
Polisa OC ma służyć potwierdzeniu ogólnej wiarygodności ekonomicznej Wykonawcy;
wykazaniu, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej
mu na poniesienie kosztów ubezpieczenia.
Pyt. 2.
Czy Zamawiający w celu należytego sporządzenia harmonogramów i raportowania wywozu
odpadów przekaże następujące dane w formie elektronicznej :
a). osoby fizyczne :
-imię nazwisko,
-adres,
-ilość zamieszkałych osób,
-odpady segregowane czy niesegregowane,
b). podmioty gospodarcze (tereny niezamieszkałe) :
- nazwa firmy,
- adres,
- rodzaj pojemnika,
- częstotliwość wywozu,
-odpady segregowane czy niesegregowane.
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Odp.
Zgodnie z zapisem pkt. I. Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Uwaga ! pkt. 4 :
„Szczegółowe wykazy adresowe punktów odbioru odpadów Zamawiający dostarczy
Wykonawcy w dniu podpisania umowy”.
Ponadto w § 4 projektach umów zapisano :
„1.Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy
w szczególności :
ppkt 2) udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu umowy i w granicach obowiązującego prawa”.
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