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Miedźno, dnia 20.02.2020r. 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
 
nr sprawy RR.271.2.3.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi związane z odbiorem, 

transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy 
Miedźno ” 

 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, zapytania 
od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
 
 Pytanie 1. 
Czy Zamawiający przewiduje dopisanie załączników do SIWZ nr 1 , 3a/3b , 4a/4b , 5 i 6 w wersji 
edytowalnej . Obecna forma nie pozwala na przesłanie Zamawiającemu wypełnionych załączników 
w oryginale. Zgodnie natomiast z zapisami w Rozdziale 14 ppkt. 14.4. Zamawiający wskazuje , że ofertę 
należy złożyć w oryginale, dopuszczając co prawda możliwość złożenia skanu oferty tj. oferty pierwotnie 
sporządzonej w wersji papierowej,  a następnie przekształconej do postaci elektronicznej i po 
przekształceniu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednak dlaczego z tak zawartych 
zapisów Wykonawca może skorzystać z tej drugiej opcji gdyż z góry zostaje wyeliminowana wersja 
pierwsza. 
W przypadku zamówień publicznych w wartości równej lub przekraczającej progi unijne ( obecnie 214 
000 EURO ), od dnia 18 października 2018r. obowiązuje tzw. pełna elektronizacja postepowań 
o udzielenie zamówienia. Powyższe skutkuje tym, że Wykonawcy są zobowiązani, pod rygorem 
nieważności składać w postaci elektronicznej i dodatkowo opatrzonej podpisem elektronicznym 
dokumenty o oświadczenia wymienione w art. 10a ust. 5 uPzp. Wymóg ten obejmuje zatem oferty, 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, oświadczenie z art. 25a PZP, w tym JEDZ. Nadto 
należy pamiętać, że kwalifikowany podpis elektroniczny to nie to samo co podpis zaufany EPUAP. 
Zatem prosimy o sporządzenie przedmiotowych załączników w formie edytowalnej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Niniejszym Zamawiający udostępnia dodatki nr 1 oraz nr 3a-6 w wersji edytowalnej. 
 
 
Pytanie 2. 
W Rozdziale 20 pkt.20.2 ppkt. (str. 33 SIWZ) dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Zamawiający ustalił jego wysokość na 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
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Zamawiającego wynikającego z umowy dla każdej części zamówienia osobno. Prosimy o zmianę 
wysokości zabezpieczenia do wysokości 3%. Prośba nasza podyktowana jest tzw. „zamrożeniem” 
środków, i to znacznych, przez okres praktycznie 24 m-cy od rozpoczęcia realizacji warunków umowy 
ponieważ zwrot zabezpieczenia może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane . 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 
        W imieniu Zamawiającego   

      (-) Piotr Derejczyk 
                                                                                                Wójt Gminy Miedźno 
 
 
 
 
 
 


