
Suchedniów, 20.11.2015 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na "Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Suchednióworaz
zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (nr
ogłoszenia: 309438-2015)

Wniosek na wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Kielce. dni:1 20-11-20 I S
Gmina SIIC'ht"lłniim'
ul. F:1bl)'czn:1 S
26-130 Suchrollic"w.'

Dol. z,ap)1allic w s,pl'3.wicZ3pi~ów SIWZ w oylos7.cniu J()9.J.l.'ł.2fJIS

Szanowni P:.II'lst\\'o

Zgodnie z 7':lpis:\Ini SpccylikOlCjiJslotTlychWarunków ?:amówicnia dOli'clI'.•Jcymi
..ODllIÓR. TRANSPORT I ZAGOSPODAROIV ANIE ODPADOIV KOMUN,\LNYCIi
POCIiODZ,\CYCH Z NIERUCHOMOSCI ZAMIES7.KAi'lYCII NA TERENIE GMINY
SUCIIEDNIOW ORAZ ZORGANIZOWANIE
I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZlllÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYClI
W ROKU 2016". prOSl!; o wyj"ś'nicnic j e.'wcllIuellnh: zminnę następującej kweslii:

W nnwi:~,7.aniudo zapisów SIWi.:: w pkt. VII";:! tj.

7.WI1UWIUjqCY:arr=.'lm{A' wadi/liiI wra: = Oc1.\L'lkuJlli, jc::c/i ll:vkoltcl\I"'u \I" tH1poU'il:t!:i lleJ
1I"':II'U/1/(.',

(J któnm mOll'(lII' arl, 1(; łlsl. 3. nit- :I(J:~'I tlokllJl/l.!łllrill' luh o,;,•.••.io(/,,:(..,i. °kl(jrn:h IJImm)j'

art. J5 /1.\'1,I. lub /~/nol'Jt)cuit:IU'. t"h~'b(;::I! udoll'(}(Jui, =r: Ił~vflika lo: pr:yt.':;.,; ui,.'h':qcyc.:h po
)t!go .\'Irouh .•.

Czy w zapiS..:J.chg\v:lrnncji b:tnkowych naI~zy jako podslaw~ uznać pow)';;_••~y ~:lpis
SI\VZ C7.y 7.:lpis 7.godny z obowi:j7.ującym prawem 7.smówićll puhlicznych w :lrt, 46 ust 4:1 tj,

7.olllu1l'iajqcy =UIr=)'IlIlJj(.' u'(lłIi"'1J 11'1'(1:: (J(L~wkt1J11j,J";;"/i \1:1'koIlCTwca Ił' odpowh'd:i lIa
lt'l':WUUIt •• fJ kl(')J:I'I1II1WU'(I II' arl.26 /1.\'1.3, : pr:yc.::y" II!:l,I(.ych pOjt:J:o Mmllil:. liiI! :10:)'/
doklllllt:III()w luh (J.'ll'iar.k:e.',i, (J kló,.ych mmm li' 01'1.25 usl.l. Pl!/uQlI1oCllic/ll', li .••ty (JtJdmiolOw
Jltlh':qc)"r.:h UO lit) ,\'tIIl1'1J.:mR~'kapiW/oll'l.:i. () ktem') mOWa w art.2.J USI.2 pkt 5, luh iJ!fiJrmac}i
(J t)"lll. :e.' l1it' "ul,,:.1' do X""py kapilUlolI't'j. I/lb nil! H:rra:iI :gndy 1If1poprall'h'ui..: oJ}(~'lki. o
J:1I)rc:) IIwu'a II' w'I.Si IIM,J pkt .t, co f}()\l'ot/Oll"o/Qhrak mO=!ill'o,:'ci lI)'hmmo qlł!"(~':/O:OIl •.'j
pr: •..•: 1I~\.k()fI(lII'q.. ja/w nOjhor:Y"lIIh'js:c'j.

W 7.wiązku 7. P0\''')'1..szym ProS1.9 o \'0'j<lsnil.:nic i ewentuaJną zmianc; trcs.ci Sl\VZ.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Jako podstawę należy uznać art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy publicznych dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

z up. HI'R;\l :THL\

Z-en nurmiJ1!'1 J,l .,,~aiGminy
mgr ll!z.V~ku ~ '\1, m.l.
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