
Toniszewo, dnia 12.06.2019r 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Międzygminnego Składowiska Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. www.msok.pl  
 
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie 
nadającego się do wykorzystania )z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. 

Wągrowiec 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 555982-N-2019 z dnia 04.06.2019r 
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w pkt. 5 -  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia : 
Pytanie 1. 

 
Odp. 
Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejszą. Zatrudnianie ma dotyczyć pracowników wykonujących 
czynności pod bezpośrednim nadzorem pracodawcy i co najmniej tych, których wymieniono 
w rozdziale IV pkt. 5 SIWZ. 
Pytanie 2. 
W załączniku nr 1 Formularz ofertowy do SIWZ ZP.271.5.2019 Odbiór, transport i 
zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do 
wykorzystania ) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec w pkt 1 
ppkt 3 Zamawiający podaje następujący sposób obliczenia ceny: 

http://www.msok.pl/


"1.  Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę : 
3)        cena za wykonanie zamówienia liczona wg wzoru : 

( 1 + 2 ) x 18 x 10.800 = ………………………………. zł netto 
 

We wskazanym wzorze ilość ton przewidzianych do odbioru znacząco przewyższa ilość 
odpadów przewidzianych w SIWZ do odbioru. 
Zwracam się z prośbą o wskazanie prawidłowego sposobu wypełnienia ww. formularza. 
Odp. 
W załączeniu poprawiony załącznik. 
Pytanie 3. 
Czy Wykonawca może ubiegać się o zamówienie jeżeli dysponuje samochodami 
samowyładowczymi o pojemności naczepy 40 m3 - 50 m3 ? Czy posiadając ww. samochody, 
warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony? 
Odp. 
Zgodnie z warunkiem zapisanym w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 2) lit. b) SIWZ : 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują samochodami do 
transportu odpadów o ładowności min 12 Mg każdy. 
Warunek określa minimalne wymagania, a zatem posiadanie samochodów 
samowyładowczych o pojemności naczepy 40 m³ - 50 m³ potwierdza spełnianie minimalnego 
warunku. 
 
Zmiany treści SIWZ. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w treści SIWZ następująco : 
1. W rozdziale IV pkt. 4 otrzymuje brzmienie : 

Cenę wykonania całego zamówienia ( K ) należy policzyć następująco : 
A – cena jednostkowa za odebraną 1 tonę kompostu 
B – cena za zagospodarowanie 1 tony kompostu 
C -  ilość kompostu do odbioru = 10.800 ton 

K = ( A + B ) x C  
 
 

Prezes Zarządu 
Waldemar Szygenda  

 
W załączeniu : 
- Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Do Zamawiającego : 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  
reprezentowane przez  
p. Waldemara Szygendę – Prezesa Zarządu 
Toniszewo 31 
62-104 Pawłowo Żońskie 

 
Przedmiot zamówienia : 

Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nie odpowiadającego wymaganiom 
(nienadający się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie 

gm. Wągrowiec 
 

Postępowanie opublikowano : 
1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……….. – N-2019    w dniu …………….2019r 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.msok.pl 
 

Ja/ My* : 
Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres : ………………………………………….. 
Województwo : …………………………….. 
Tel : …………………………………….………… 
e-mail : ……………………………..………….. 
NIP : ……………………………………………… 
REGON : ……………………………………..… 
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ………………….. Nr KRS 
………………………………………………………………………* 
Kapitał zakładowy : …………………. złotych* 
Podmiot wpisany do CEIDG RP* 
Podatnik VAT – TAK – NIE* 
Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy : 
1. …………………………………………………………………………………………….…….. 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..…………………. 

 
Forma składania oferty : 

Ofertę składamy samodzielnie* 
Ofertę składamy wspólnie* z  ( wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów ) : 
Partner 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Partner 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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UWAGA : 
Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji 
podpisane przez wszystkich Partnerów. 

 

 
Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy : 

 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę : 
1) cena jednostkowa ( za 1 Mg ) za odbiór i transport stabilizatu : ……………… zł netto 

2) cena jednostkowa za zagospodarowanie ( za 1 Mg ) stabilizatu : ……………. zł netto, 

3) cena za wykonanie zamówienia liczona wg wzoru : 

( 1 + 2 ) x 18 x 600 = ………………………………. zł netto 

4) podatek VAT ………… % liczony od wartości w pkt. 3) wynosi ……………………….. zł 

CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA WYNOSI : 

…………………………………. zł brutto 

Słownie : …………………………………………………………………………………………………………… zł brutto 

2. Korzystanie z podmiotów udostępniających swoje zasoby. 
TAK*                                     NIE* 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w rozdz. …….. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegać będę/będziemy* 
na zdolnościach technicznych* lub zawodowych* lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej* 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków 
prawnych w następującym zakresie : 
1) warunek udziału w postępowaniu: 

.............................................................................................................................................. 
nazwa i adres podmiotu udostępniającego : 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące usługi / dostawy 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

UWAGA : 
Do oferty należy załączyć ( od każdego podmiotu udostępniającego ) : 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wg wzoru załącznika Nr 4 



 
3. Podwykonawcy. 
Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi* 
Przedmiot zamówienia będę/będziemy* wykonywać przy pomocy podwykonawców : 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy 
( jeżeli jest znany ) 

Rodzaj i zakres usług powierzanych 
podwykonawcy 

   

   

   

 
4. Oświadczenia : 

1) zobowiązuję się do odbioru stabilizatu w ciągu ……….. dni, licząc od przekazania 
zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną; 

2) wyrażam zgodę na odroczony okres zapłaty za wykonaną usługę przez okres ……..… dni 
licząc od daty złożenia faktury VAT do Zamawiającego, 

3) osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest p. 
…………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Tel. kontaktowy : ……………………………………………………………………………………………..…. 

4) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………..............................................................
Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 
przedkładam, jako załącznik do oferty. 
 

5.  Dokumenty podmiotowe ( obowiązkowo składa wykonawca do oferty ). 

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące 

podwykonawców lub podmiotów udostępniających swoje zasoby 
4) Oświadczenie dotyczące RODO 
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( jeżeli występuje ) 
6) Zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby dla wykonawcy ……. szt       ( 

jeżeli występuje ) 
7) Inne dokumenty : ……………………………………………………………………..  

 
6.  Inne informacje Wykonawcy. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 
 
 
 



 
 
Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach. 
 
 
..........................., dnia ..................2019r.      

  ………......................................................                                                                        
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 
 
 

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić 
 


