
Krosno Odrzańskie, 6.06.2017r. 

 
Do Wykonawców 
 

MZGOK.271.2.2017 
 
Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gmin członkowskich Międzygminnego Związku Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” 

Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ 

Działając na podstawie art.38 ust. 1 pkt.3) i ust.2) ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tj.Dz.U. 2015 poz.2164 z późn.zm.) Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
„Odra-Nysa-Bóbr” informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

Zapytanie : 

„III.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4. Charakterystyka pojemników do odbioru odpadów komunalnych 
1) Wykonawca ma obowiązek odbierać odpady w pojemnikach o następujących 

pojemnościach: 
• 120 l 
• 240 l 
• 770 l 
• 1100 l 
• 5000 l 
• 7000 l 

 
Pytanie 1:  Czy Wykonawca może  we wskazanym okresie, tj.  od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. 
w odniesieniu do części nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbie wstawić  
pojemniki o pojemności 80 litrów ,  o których mowa w par. 7 uchwały Rady Gminy Dąbie nr 
XVII/135/2016 z dnia 23.06.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Dąbie ?” 
 
Odpowiedź: 
Tak, w przypadku Gminy Dąbie może wstawić pojemniki o pojemności 80l. 
 
„Pytanie 2 :Proszę o wyjaśnienie treści załącznika nr 9 do SIWZ  tj." Oświadczenie 
uzupełniające Wykonawcy ": 
Jeśli Wykonawca jest płatnikiem i podatnikiem podatku VAT , to czy w odniesieniu do 
toczącego się postępowania przetargowego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gmin członkowskich Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”” właściwym jest złożenie oświadczenia, że 
wybór   oferty Wykonawcy ,  tj. pkt 1a nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego w odniesieniu do w/w usług  ?” 
 
Odpowiedź: 
Załączamy uzupełniony o właściwe zapisy załącznik nr9 „Oświadczenie uzupełniające 
Wykonawcy”. 



 
„Pytanie 3 : Proszę o sprecyzowanie , czego dotyczy  w tym załączniku zapis " oświadczam , 
że nie zakreślenie oferty w pkt 12 oznacza , że jej złożenie nie prowadzi do powstania 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego " , jeśli  oferta kończy się na pkt 5 ?” 
Odpowiedź: 
Załączamy uzupełniony o właściwe zapisy załącznik nr9 „Oświadczenie uzupełniające 
Wykonawcy”. 
 
„Pytanie 4 :Proszę o wskazanie , w którym  miejscu oferty mają być wpisane załączniki 
dołączone do  oferty ?” 
Odpowiedź: 
Załączniki załączane do oferty mogą być wymienione na końcu formularza oferty lub 
wymienione na osobnej kartce /z podpisem wykonawcy/. 
 
 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Załącznik: 

Załącznik 9 – Nowy – Oświadczenie uzupełniające 

 

Przewodniczący Zarządu 

/-/ Wiesław Zielazny 


