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Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne:  Dostawa kontenerów do 
kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania 
odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara 
Dąbrowa – II postępowanie   -  znak sprawy: ZP 03/A/2022 
 

W dniu 9 maja 2022 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:  
 
Pytanie 1 
 Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę treści SWZ w następującym zakresie: 
„6.2 Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone 
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  
1) zdolności technicznej lub zawodowej 
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności 
techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: wykonał 
minimum 1 dostawę, które obejmowały wykonanie i dostawę kontenerów stalowej konstrukcji z 
blachy nierdzewnej, i każda dostawa obejmowała minimum 4 kontenery”  
Odpowiedź:  
Zamawiający wprowadza zmianę zapisów SWZ w punkcie 6.2 na: 
„1) zdolności technicznej lub zawodowej 
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności 
techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: 
wykonał minimum 1 dostawę, które obejmowały wykonanie i dostawę kontenerów stalowej 
konstrukcji z blachy nierdzewnej, i każda dostawa obejmowała minimum 2 kontenery”. 
 
2.  Jednocześnie w związku z bardzo niestabilna sytuacją na rynku stali, a zwłaszcza dotyczących 
skokowego wzrostu cen zwracamy się z wnioskiem o możliwość dokonywania na rzecz Wykonawcy 
płatności częściowych, które obniżą ryzyko Wykonawcy, a co za tym idzie proponowaną cenę ofertową. 
Wykonawca proponuje następujący podział płatności: 
1. 40% wartości zamówienia po podpisaniu Umowy 
2. 30 % wartości zamówienia po dostawie 4 kontenerów procesowych wraz z najazdami 
3. 30 % wartości zamówienia po zakończeniu realizacji zadania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wprowadza zmianę zapisów w wzorze umowy  na następujące: 
„ § 4  
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości netto: …………… zł netto (słownie: 
…………………..złotych 00/100). Do niniejszego wynagrodzenia należy doliczyć należny 23 % podatek 
VAT.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących transzach: 

a) pierwsza transza: do 40% wartości zamówienia po podpisaniu Umowy i dostarczeniu  do 
Zamawiającego podpisanej umowy z dostawcą  kontenerów procesowych; 

b) druga transza: do 30 % wartości zamówienia po dostawie 4 kontenerów procesowych wraz z 
najazdami, po podpisaniu przez strony protokołu częściowego; 

c) trzecia transza (końcowa):  różniąca wartości wynagrodzenia wskazanego w ust 1 pomniejszona o 
wypłacone wynagrodzenie w transzach pierwszej i drugiej, płatna po zakończeniu realizacji zadania 
i dostarczeni do Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uruchomienia II etapu tj: 

-  instrukcja obsługi i konserwacji; 

- dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR) 



 

 

- karty gwarancyjne urządzeń 

 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami.    
3. W wynagrodzeniu dla Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie 
koszty ujęte w SWZ nr ZP 03/A/2022 i w § 1 niniejszej umowy.”  
 
 
Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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