
Prószków, 11 lipca 2019 r. 
 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Prószków, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej jako ustawa Pzp), informuje, iż 1 lipca 
2019 r. wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa 
urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na 
zadania ” (Nr zamówienia RG.271.7.2019). 

 
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje niniejszym treść zapytań Wykonawcy, 
które wpłynęły 1 lipca 2019 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 
Jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w  
zakresie wskazanym poniżej. 
 
Pytanie nr 1  

W załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 3, podają Państwo minimalną 
wysokość i minimalną szerokość kosza. Proszę o wyjaśnienie, czy przez szerokość kosza rozumieją 
Państwo, górną szerokość kosza? 

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający przez szerokość kosza rozumie górną  szerokość kosza. 

 

Pytanie nr 2 

W punkcie 5 podają Państwo wymiar średnicy podstawy 515 mm. Czy podany wymiar to również 
wymiar minimalny, oraz czy dopuszczają Państwo również kosze o większej średnicy podstawy? 

Odpowiedź na pytanie 

W punkcie nr 5 w Zadaniu 3 Zamawiający wskazał 515 mm jako średnicę podstawy. Zamawiający 
dopuszcza kosze o większej średnicy podstawy. 
 
Zmiany w SIWZ 
 
Skorygowano Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 3 w pkt 5 
poprzez wskazanie, iż: 



„5. Średnica podstawy: min. 515 mm.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 26 lipca 2019 r. godz. 10.00. 

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 26 lipca 2019 r. o godz. 10.15. 

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani 
uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. 
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