PREZYDENT
MIASTA PABIANIC

Pabianice, dnia 26.10.2016 roku
ZPK.271.11.2016
Uczestnicy
postępowania przetargowego
dotyczy: postępowania przetargowego ZPK.271.11.2016 na usługę pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta
Pabianice w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019r.

Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta, działając na podstawie art. 38 ust. 1,
1a i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r.
poz. 831, 996, 1020,1265), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje zapytanie Wykonawcy do treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 1.1
„1. Przedmiot zamówienia - zadanie I
- odbiór odpadów z pojemników wystawionych przez właścicieli bezpośrednio przed terenem nieruchomości
oraz zagospodarowanie tych odpadów:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
1) odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Pabianic:
a)od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
b)od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne (m.in. budynki użyteczności publicznej, tereny ogrodów działkowych, posesje należące
do związków wyznaniowych, posesje zarządzane przez jednostki administracji specjalnych,
podmioty prowadzące działalność gospodarczą);
2) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych w ramach
użyczenia, z zastrzeżeniem, że udostępnienie pojemników nastąpi w terminie umożliwiającym realizację
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykaz ilości pojemników do zbiórki
zmieszanych odpadów komunalnych, dotychczas użyczanych właścicielom nieruchomości, wynikający
ze złożonych deklaracji, zawarto w tabeli nr 1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości mogą ulec
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb."
Tabela 1. Szacunek liczby ludności i ilości pojemników w zależności od rodzaju zabudowy (stan na 18.08.2016 r.)
Rodzaj pojemnika
Ilość pojemników

120 l
438

240 l
1960

1100 l
1100

KP-7
37

Zamawiający wymaga wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych w
ramach użyczenia, ale nie podaje wszystkich rodzajów pojemników, które są do podstawienia, a wyłącznie
Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl

ilości pojemników na odpady zmieszane. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych ilości
wszystkich pojemników do podstawienia na terenie Miasta ponieważ brak takiej informacji uniemożliwia
oszacowanie kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki oraz przygotowanie
odpowiedniej ilości pojemników celem podstawienia ich na nieruchomości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na dzień 31.08.2016 r. na terenie miasta rozstawione były następujące ilości
pojemników:
Tabela 1. Liczba pojemników (stan na dzień 31.08.2016 r.)
Rodzaj pojemnika

120 l

240 l

1100 l

KP-7

1100

37

154

1

14

0

22

0

Zmieszane odpady komunalne
Ilość pojemników

5438

1960
Pojemniki na surowce suche

Ilość pojemników

24

5838
Pojemniki na szkło opakowaniowe

Ilość pojemników

5226

529
Pojemniki na bioodpady

Ilość pojemników

4655

239

Pytanie 2
„5.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach usług
dodatkowych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, na które zapotrzebowanie mieszkańcy miasta będą składać odrębną deklarację.
5.2 Usługi dodatkowe obejmować będą:
1) Usługę stałego użyczenia dodatkowego pojemnika na zmieszane odpady komunalne dla nieruchomości
zamieszkałych (usługa obejmuje dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość oraz odbiór i
zagospodarowanie zbieranych w nim odpadów komunalnych w pierwszym terminie harmonogramu
odbioru odpadów na każdy miesiąc - 1 x m-c);
2) Usługę jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z terenu nieruchomości (usługa
obejmuje dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość oraz odbiór i zagospodarowanie
zebranych w nim odpadów zielonych - dostarczenie pojemnika w ciągu 5 dni roboczych od
przekazania przez Zamawiającego informacji oraz odbiór w ciągu 5 dni roboczych od daty
podstawienia pojemnika);
3) Usługę jednorazowego odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych (takich jak:
odpady wielkogabarytowe, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) z porządkowania
terenu nieruchomości (dostarczenie pojemnika na wskazaną nieruchomość w ciągu 5 dni roboczych od
przekazania przez Zamawiającego informacji oraz odbiór i zagospodarowanie zebranych w nim
odpadów w ciągu 5 dni roboczych od daty podstawienia pojemnika)."
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w związku z tym, że zapotrzebowanie na usługi dodatkowe będą
składać mieszkańcy Miasta Pabianice, wszystkie usługi dodatkowe dotyczą wyłącznie nieruchomości
zamieszkałych? Innymi słowy, czy oznacza to, że usługi dodatkowe nie dotyczą nieruchomości
niezamieszkałych i nie mogą obejmować odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej?
Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż usługi dodatkowe dotyczą wyłącznie nieruchomości zamieszkałych.
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Pytanie 3
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 7a
„7a - Akcja liść:
7a.l. Akcja przeprowadzana będzie 2 razy w sezonie w każdym roku trwania umowy jako objazdowa
zbiórka worków z liśćmi wystawionych przed terenem nieruchomości na terenie miasta. Termin
przeprowadzenia akcji będzie uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu
umowy.
7a.2. Właściciele nieruchomości chcący skorzystać z akcji będą zapisywać się na listę w siedzibie
Zamawiającego. Listę tą Zamawiający przekaże Wykonawcy na 14 dni przed wyznaczonym
terminem rozpoczęcia objazdowej zbiórki.
7a.3. Zamawiający będzie wydawał właścicielom nieruchomości wpisanym na listę worki na liście - max.
3 worki po 120 litrów (bądź 6 worków po 60 litrów) na jedną objazdową zbiórkę. Zapewnienie
worków jest obowiązkiem Wykonawcy.
7a.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu odbioru liści, odbiór i
zagospodarowanie zebranych podczas akcji liści oraz przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania o
ilości liści zebranych podczas każdej zbiórki. 7 a.5. Powiadomienie mieszkańców o terminie
odbioru liści jest obowiązkiem Wykonawcy."
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy powyższa akcja dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych? Jakie
ilości worków planuje Zamawiający przeznaczyć na obsługą w/w akcji?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż akcja liść dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych. Zamawiający
planuje przeznaczyć ok. 5000 worków na powyższą akcję.
Pytanie 4
Dotyczy: załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy. Zamawiający powołuje się na następujące załączniki do
umowy:
„Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wykaz Pracowników świadczących Usługi
Załącznik nr 3 - Wykaz urządzeń technicznych służących Wykonawcy do realizacji Umowy
Załącznik nr 4 - Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia
Załącznik nr 5 - Wzór umowy o powierzenie danych osobowych"
Wykonawca informuje, iż w udostępnionych przez Zamawiającego dokumentach, dotyczących niniejszego
postępowania, brak jest Załączników nr 2, 3, 4 oraz 5. Czy w związku z tym Wykonawca sam ma stworzyć
załączniki, czy Zamawiający uzupełni brakujące wzory dokumentów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymienił wykaz załączników do umowy i opisał je w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w sposób jednoznaczny:
a) załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowił będzie ten sam załącznik jakim
jest załącznik nr 1 do siwz.
b) załącznik nr 2 - Wykaz pracowników świadczących usługę – Zamawiający zakłada, że Wykonawca
przedłoży sporządzony przez siebie wykaz na etapie podpisywania umowy.
c) załącznik nr 3 – Wykaz urządzeń technicznych służących Wykonawcy do realizacji Umowy – będzie
tym samym dokumentem (wykazem), jaki Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego
w trakcie prowadzonego postępowania.
d) załącznik nr 4 - Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
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związanej z przedmiotem zamówienia – zgodnie z wymaganiami SIWZ (punkt 15.2) Wykonawca ma
obowiązek przedłożyć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która będzie załącznikiem do
umowy.
e) Załącznik nr 5 - Wzór umowy o powierzenie danych osobowych – Zamawiający zakłada, że
Wykonawca - na etapie podpisywania umowy - przedłoży do akceptacji Zamawiającemu sporządzony
przez siebie wzór umowy, z zastrzeżeniem iż wzór umowy musi zawierać wszelkie wymagane
przepisami dane.
Pytanie 5
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 7b
„7b - Akcja choinka:
7b.l. Akcja przeprowadzana będzie 1 raz w sezonie w każdym roku trwania umowy jako
objazdowa zbiórka żywych poświątecznych choinek wystawionych przed terenem
nieruchomości na terenie miasta. Termin przeprowadzenia akcji będzie uzgodniony
między Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu umowy.
7b.2. Właściciele nieruchomości chcący skorzystać z akcji będą zapisywać się na listę
w siedzibie Zamawiającego. Listę tą Zamawiający przekaże Wykonawcy na 14 dni przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia objazdowej zbiórki.
7b.3.Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu odbioru
choinek, odbiór i zagospodarowanie zebranych podczas akcji choinek oraz przedłożenie
Zamawiającemu sprawozdania o ilości choinek zebranych podczas każdej zbiórki.
7b.5. Powiadomienie mieszkańców o terminie odbioru choinek jest obowiązkiem Wykonawcy."
Czy powyższa akcja zbiórka żywych choinek dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych? Wykonawca
prosi o doprecyzowanie, że odbiór dotyczy wyłącznie żywych drzewek bez ziemi, czy też doniczek z
tworzyw sztucznych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż akcja choinka dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych. Zamawiający
informuje, iż akcja dotyczy wyłącznie żywych choinek bez doniczek, ziemi, ozdób, itp.
Pytanie 6
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 2 Przedmiot
zamówienia - zadanie II
„2. Przedmiot zamówienia - zadanie II
- prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
zlokalizowanego przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach oraz odbieranie I zagospodarowywanie odpadów
komunalnych w nim gromadzonych:"
Wykonawca zauważa, że postawiony przez Zamawiającego wymóg „prowadzenie i obsługa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" obliguje Wykonawcę do posiadania w tym zakresie
stosownych zezwoleń, m.in. zezwolenia na zbieranie odpadów. Z kolei uzyskanie zezwolenia wiąże się z
koniecznością posiadania przez Wykonawcę tytułu prawnego do terenu, na którym funkcjonuje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponieważ teren, na którym znajduje się PSZOK dla Miasta
Pabianice jest własnością Miasta Pabianice, konieczne byłoby zawarcie dodatkowej umowy przenoszącej
tytuł prawny do danej nieruchomości z Zamawiającego na Wykonawcę. Procedura wydawania decyzji
zezwalającej na zbieranie odpadów trwa ok. 6 miesięcy. Jednocześnie, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt. 11
Ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08) „z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie
odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami". Ponadto,
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zezwolenie na zbieranie wydawane jest dla konkretnego podmiotu - Wykonawcy, a jego każdorazowa
zmiana będzie się wiązała z koniecznością uzyskiwania nowych zezwoleń przez kolejnych Wykonawców.
Jednocześnie Wykonawca zauważa, że zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach zarówno brak posiadania
stosownego zezwolenia na zbieranie odpadów, jak i zlecanie gospodarowania odpadami podmiotom, które
nie uzyskały wymaganych decyzji jest karalne.
W tej sytuacji zasadnym wydaje się, by Zamawiający dokonał weryfikacji swojego stanowiska dotyczącego
zakresu usług zleconych Wykonawcy w ramach PSZOK. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy możliwe
jest, aby przedmiot zamówienia w zakresie zadania II obejmował wyłącznie obsługę PSZOK w rozumieniu
odbioru i zagospodarowania odpadów? Jeżeli nie, Wykonawca zwraca się z pytaniem, jaką Zamawiający
przewiduje formę przekazania Wykonawcy tytułu prawnego do nieruchomości, na terenie której znajduje się
PSZOK oraz jaki okres przejściowy przewiduje Zamawiający dla Wykonawcy na uzyskanie stosownej
decyzji w tym zakresie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż posiada stosowną decyzję udzielającą zezwolenia na prowadzenie zbierania
odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanym przy
ul. Warzywnej 6 w Pabianicach i nie wymaga od Wykonawcy uzyskania takowej decyzji. Punkt jest
własnością miasta i to miasto prowadzi zbieranie odpadów w tym punkcie od mieszkańców. W opisie
przedmiotu zamówienia Zamawiający miał na myśli wyłącznie zapewnienie przez Wykonawcę pracownika,
który będzie wskazywał mieszkańcom oddającym odpady w punkcie miejsce ich pozostawienia oraz
utrzymywał czystość i porządek na terenie punktu, a także odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę
odpadów zebranych na PSZOK.
Pytanie 7
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 1.1 ppkt 2
„2) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych w ramach użyczenia,
z zastrzeżeniem, że udostępnienie pojemników nastąpi w terminie umożliwiającym realizację usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykaz ilości pojemników do zbiórki zmieszanych
odpadów komunalnych, dotychczas użyczanych właścicielom nieruchomości, wynikający ze złożonych
deklaracji, zawarto w tabeli nr 1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości mogą ulec zmianie stosownie
do rzeczywistych potrzeb."
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego punktu w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za
użyczone pojemniki w następujący sposób:
„2) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych w ramach użyczenia,
z zastrzeżeniem, że udostępnienie pojemników nastąpi w terminie umożliwiającym realizację usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Obowiązkiem Wykonawcy jest naprawa
pojemników lub ich wymiana na koszt Wykonawcy w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń powstałych
z winy osób użytkujących pojemnik, będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi użytkownik np. kradzież, spalenie, użytkowanie pojemników do innych celów, niezgodnych z ich
przeznaczeniem, naprawa pojemników lub ich wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika danego
pojemnika.
Wykaz ilości pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych, dotychczas użyczanych
właścicielom nieruchomości, wynikający ze złożonych deklaracji, zawarto w tabeli nr 1. Zamawiający
zastrzega, że podane ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb."
Odpowiedź
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu, ponieważ dla Zamawiającego oczywistym jest, że
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Wykonawca nie może odpowiadać za coś, co nie powstało z winy Wykonawcy.
Pytanie 8
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 9 ppkt 17
„Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi
z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów podczas ich odbioru. Obowiązek ten winien być
realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników/kontenerów."
Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie powyższego punktu w następujący sposób:
„Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi
z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów podczas ich odbioru jeżeli zanieczyszczenie terenu
powstało z winy Wykonawcy. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu
pojemników/kontenerów. Powyższe nie dotyczy pojemników/kontenerów przepełnionych, z których
odpady wysypują się przed ich odbiorem. Pojemniki powinny być zapełnione do wysokości klapy tak, aby
była ona zamknięta uniemożliwiając niekontrolowane wydostawanie się z nich odpadów oraz ograniczając
niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych na zawartość pojemników.
Odpowiedź
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu, ponieważ dla Zamawiającego oczywistym jest, że
Wykonawca nie może odpowiadać za coś, co nie powstało z winy Wykonawcy.
Pytanie 9
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 4.2 ust. 3
„3) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady"
Zwracamy się z prośbą zmianę powyższego zdania nadając mu brzmienie:
„3) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, jeżeli zanieczyszczenie terenu
powstało z winy Wykonawcy"
Odpowiedź
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu, ponieważ dla Zamawiającego oczywistym jest, że
Wykonawca nie może odpowiadać za coś, co nie powstało z winy Wykonawcy.
Pytanie 10
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 9 ppkt 11
„Odbiór odpadów będzie odbywał się tylko z pojemników/worków wystawionych przez właściciela
nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej przy granicy nieruchomości, lub z pojemników
ustawionych w pergolach. śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd."
Zwracamy się z prośbą zmianę powyższego zdania nadając mu brzmienie:
„Odbiór odpadów będzie odbywał się tylko z pojemników/worków wystawionych przez właściciela
nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej przy granicy nieruchomości, lub z pojemników
ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z
zewnątrz."
Odpowiedź
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu, ponieważ dla Zamawiającego oczywistym jest, że
właściciel nieruchomości musi zapewnić Wykonawcy dostęp z zewnątrz do pergoli celem opróżnienia
pojemników.
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Pytanie 11
Dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt II 9 ppkt 12
„Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się poprzez odbiór odpadów wystawionych przez
właściciela nieruchomości (w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie) przed posesję do drogi
dojazdowej lub ustawionych przy pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny
dojazd."
Zwracamy się z prośbą zmianą powyższego zdania nadając mu brzmienie:
„Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się poprzez odbiór odpadów wystawionych przez
właściciela nieruchomości (w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie) przed posesję do drogi
dojazdowej lub ustawionych przy pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd
i dostęp z zewnątrz."
Odpowiedź
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu, ponieważ dla Zamawiającego oczywistym jest, że
właściciel nieruchomości musi zapewnić Wykonawcy dostęp z zewnątrz do pergoli celem odbioru odpadów
wielkogabarytowych.
Pytanie 12
Dotyczy: SIWZ pkt 15.2
„Przed zawarciem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia ważnego
opłaconego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych) na okres obowiązywania umowy."
Nie jest możliwe aby Wykonawca okazał się umową ubezpieczenie z góry za cały okres
trwania zamówienia dlatego zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zdania nadając mu
brzmienie:
„Przed zawarciem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia ważnego
opłaconego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych). Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie przez cały
okres obowiązywania umowy,"
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu. „Przed zawarciem umowy Zamawiający
wezwie Wykonawcę do przedłożenia ważnego opłaconego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000
000 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie przez cały
okres obowiązywania umowy."
Stosowna modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona w
odrębnym trybie i opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz
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