Puck, dn. 25.09.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzieleniezamówienia publicznego, prowadzonegow
prowadzonego trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na
świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów, znak ZP/0
ZP/07/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
ycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
), Zamawiający, w odpowiedzi
na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela
następujących wyjaśnień dotyc
dotyczących
zących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz dokonuje zmiany jej treści
treści.
Pytanie
Prosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia z 24 do 12 m
m--cy z racji tego, że
obecna sytuacja na rynku odpadów ogranicza nas na przychylenie się do po
podpisywania umów
na termin dłuższy niż 12 m-cy.
cy.
Odpowiedź
Z uwagi na niepewną sytuacje na rynku odpadów, Zamawiający przychyla sie do wniosku zawartego
w pytaniu.
Wobec powyższego dokonuje sie zmiany treści SIWZ w następujący sposób:
1. Pkt II.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Umowa zostanie zawarta
arta na okre
okres 12 miesięcy od daty wskazanej w umowie
2. Dokonuje sie zmiany treści Formularza ofertowego w zakresie terminu realizacji zamówienia
oraz ilości łącznej odpadów. Aktualna treść Formularza ofertowego stanowi załącznik do
nieniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem

Wyk. K.T.
Data wyk.: 25.09.2020r
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000462529, NIP: 587 170 04 18, REGON: 000308229
Kapitał zakładowy 7 041 846,74 PLN

Załącznik nr 1 do
Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

(pieczęć wykonawcy)
OFERTA

na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych,
znak ZP/07/2020.
…………………………………………………………………………….……………
nazwa wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………
adres
………………………………………………………………………………………………….………
Regon, NIP
…………………………………………………………………………………………………………
telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w
zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę, :
cena za transport i utylizację 1 kg odpadów:
Netto _ _ _. _ _ _, _ _ zł, słownie.................................................. zł, + VAT
Brutto _ _ _. _ _ _, _ _ zł, słownie................................................................................... zł.
wartość umowy w okresie 12 miesięcy, przy założeniu średniego wywozu 1500 kg miesięcznie, tj.
18000 kg odpadów:
Netto _ _ _. _ _ _, _ _ zł, słownie.................................................. zł, + VAT
Brutto _ _ _. _ _ _, _ _ zł, słownie................................................................................... zł.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ został przez nas
zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się do sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w
oparciu o karty przekazania odpadów.
5. Akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania ofert

6. Wyrażamy zgodę na termin płatności................... dni (nie mniej niż 60 dni) licząc od daty
otrzymania faktury.
6. Oferujemy wstawienie wolnostojącego kontenera na odpady: TAK / NIE*
7. Zamówienie wykonam:
- samodzielnie*
- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia
Lp. Nazwa/firma
Wskazanie części zamówienia
podwykonawcy

8.

Wykonawca jest/ nie jest*
□ mikro,
□ małym lub
□ średnim przedsiębiorcą
(zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie
są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EUR.)
9. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych
informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym);
10. Zobowiązuję się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
*zaznaczyć właściwe
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia przez jego wykreślenie).
12. Osoba upoważniona do koordynowania dostaw (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu)
.....................................................................................................................

Miejscowość, data ...........................

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.
2.
3.

Formularz cenowy
...................................................
..................................................

....................................................
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy

