Olsztyn, dnia 1 grudnia 2020 roku
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
L.dz.: ZP/BB/7550/2020
Przedmiot zamówienia:
Dostawa jednej czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową oraz czterech ładowarek
teleskopowych dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Numer postępowania: ZGOK/PN/67/2020
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 17]
1. Załączyliście Państwo nowy projekt umowy i OPZ ze zmianami. Załączyliście również
zaktualizowaną specyfikację techniczną dla części II-V (załącznik A do SIWZ) jednakże tam już
zmiany z dn. 31.08.2020 nie zostały naniesione. Opis : „Specyfikacja (…) uwzględniająca wszystkie
zmiany (…) ‘’ sugeruje, iż uwzględnia on wszystkie zmiany również te z dn. 31.08.2020. Proszę
zatem o załączenie zaktualizowanej specyfikacji dla części II-V.
Odpowiedź
Pod linkiem pn. „Załącznik nr 1a dla Części nr II-V (uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany)”
omyłkowo został „podpięty” niewłaściwy Załącznik.
Zamawiający poprawił ww. omyłkę zamieszczając załącznik prawidłowy pn. „Załącznik nr 1a dla
Części nr II-V (uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany - poprawiony)”. Za powstałą omyłkę
uprzejmie przepraszam.
2. Proszę również o doprecyzowanie czy w terminie wskazanym w zmienionym dn. 01.12.2020 r.
SIWZ tj. do 17 grudnia 2020 wykonawca jest zobowiązany złożyć tylko dokument JEDZ, ofertę
(załącznik nr 1 do SIWZ) oraz formularz warunków serwisu (załącznik nr 1B do SIWZ) czy jeszcze
jakieś inne dokumenty (załączniki lub oświadczenia)?
Odpowiedź
Zgodnie z treścią SIWZ (uwzględniającą wprowadzone zmiany), Wykonawca wraz z Formularzem
Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) składa:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email:zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO:000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 29 993 500 zł

1) JEDZ oraz
2) Formularz warunków serwisu, tj. Załącznik nr 1B do SIWZ.
W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca
obowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu, składane są na wezwanie Zamawiającego.

Z poważaniem

Beata Bagińska
Kierownik Zespołu ds. Zamówień
Publicznych
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