
Kawęczyn, dnia 10.10.2022 r. 

ROŚ.FZP.271.5.2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnego Wykonawcę, która wpłynęły w 

dniu 07.10.2022 r.  
 

Dotyczy: postepowania o zamówienie publiczne na zadanie: pn. „Odbiór 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kawęczyn”  

 

Wykonawca na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022, poz. 1710, dalej jako ustawa Pzp), 

zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w związku z 
powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp 

przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 
jako SWZ): 

Pytanie nr 1:  

Odbiór odpadów z PSZOK, zgodnie z rozdziałem III ust. 2 pkt.3 Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, ma się odbywać w dniu działania PSZOK tj. w soboty. 

Proszę o informację, czy te soboty będą się pokrywały z sobotami pracującymi ZUOK 

Orli Staw? Proszę uwzględnić, że w poprzednich latach, Orli Staw, w soboty 
pracujące, nie przyjmował odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, a także innych odpadów wymagających 
obecności magazynierów podczas rozładunku. Nadmienię również, że ZUOK Orli Staw 
w ciągu roku przyjmuje odpady w soboty, tylko kilka razy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznacza odbiór odpadów z PSZOK w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.      



W związku z powyższym, Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:  

1) Rozdział III pkt 2 ppkt 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – 
Załącznika nr 7 do SWZ otrzymuje brzmienie:                         

PSZOK 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z PSZOK – według potrzeb, na 
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego potwierdzone drogą elektroniczną 
(pocztą e-mail). Odbioru odpadów należy dokonywać w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 
Zamawiającym.      

2) § 3 ust. 5 wzoru umowy – załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z PSZOK zależy od potrzeb i 
realizowana będzie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, dokonane w 
Dniu roboczym, potwierdzone drogą elektroniczną (pocztą e-mail). 
Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów w Dni robocze, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.      

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.  

 

 

                                                     /-/ Jan Nowak 

     Wójt Gminy Kawęczyn 


