Ełk, 03.03.2010 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym
wg rozdzielnika

ZP- ZMGK/01/2010

Dot. przetargu na „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.: 2008 r. Nr 171, poz. 1058,
Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz.
742), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania przetargowego
na „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” z siedzibą w Ełku" po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, niniejszym wyjaśnia
co następuje:

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:
Pytanie 1:
1. W jakiej formie naleŜy przedstawić ofertę Zamawiającemu?
Odpowiedź nr 1
Zgodnie z pkt XVI SIWZ oferta musi być przygotowana w następujący sposób :
Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.3. Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
1.5. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy, naleŜy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
1.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.
1.8 Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za

wyjątkiem oświadczeń, które naleŜy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w
formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w
przypadku, podmiotów na których zasobach wykonawca będzie polegał, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
1.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
1.10. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały
zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
2.1. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego partnera lub upowaŜnionego przedstawiciela /
partnera wiodącego.
2.2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z partnerów - naleŜy załączyć je do oferty.
2.3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŜniony do zaciągania zobowiązań i
płatności w imieniu kaŜdego na rzecz kaŜdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w
realizacji kontraktu.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań.
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
3.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:
Związku Międzygminnym "Gospodarka Komunalna”, 19-300 Ełk,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 (sekretariat)
3.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres:
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna” 19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2
3.3. Oznakowane następująco:
Opracowanie „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."
Znak sprawy ZP- ZMGK/01/2010
Pytanie 2:
2. Proszę o podanie

wartości

szacunkowej przedsięwzięcia bez VAT jaką Zamawiający ma

zamiar przeznaczyć na opracowanie: „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający udzielił informacji o szacunkowej wartości zamówienia w pkt II SIWZ, określając:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej kwot wynikających z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z
późn. zmianami).
Pytanie 3:
3. Proszę o podanie dokładnego i wyczerpującego zakresu opracowania „Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w

Ełku"?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający określił przedmiot zamówienia w pkt III SIWZ :
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku
2015.
Wykonawca w ramach tego zamówienia dokona aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata
2006 – 2015 dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” obejmującego 12
samorządów, na podstawie odrębnych 8 Planów Gospodarki, które obowiązują w:
a) Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” (dotyczy powiatu ełckiego: Miasto Ełk,
Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy),
b) Gminie Kowale Oleckie,
c) Gminie Olecko,
d) Gminie Świętajno,
e) Gminie Wieliczki,
f) Gminie Dubeninki,
g) Gminie Gołdap,
h) Gminie Biała Piska.
W skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” wchodzą (gminy z powiatu ełckiego)
Miasto Ełk, Gmina: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, Prostki, (gminy z powiatu oleckiego) Olecko,
Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, (gminy z powiatu gołdapskiego) Gołdap, Dubeninki oraz
(powiatu piskiego) Biała Piska.
2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” na lata 2010-2013 winna spełniać wymagania określone w art. 14 i art. 15 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z póŜn. zm.) oraz
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planów
gospodarki odpadami zmienionego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006
r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 333) i powinna zawierać wszystkie elementy określone w
obowiązujących przepisach.
3. Przedmiotowe opracowanie winno być zgodne z planami i programami wyŜszego rzędu.
4. Wykonawca przedstawi projekt aktualizacji planu do zaopiniowania zarządom jednostek
samorządu terytorialnego wyŜszego szczebla.
5. Wykonawca przeprowadzi procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.)
6. Ponadto Plan Gospodarki Odpadami powinien uwzględniać:
1) załoŜenia opracowanego w dniu 9 listopada 2009 r. Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Program został
opracowany w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Gospodarki w ramach konkursu na
realizację zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski”,
2) planowany system gospodarki odpadami wynikający ze Studium Wykonalności, opracowanego
na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych
wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” w ramach przyznanej Pomocy Technicznej
ze środków Funduszu Spójności,
7. W odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji Plan
Gospodarki Odpadami powinien uwzględniać wymagania ustawy o odpadach, ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wymagania określone w opracowaniu pt.
„Wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące wymagań dla procesów kompostowania,
fermentacji i mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (według stanu prawnego na
dzień 15 grudnia 2008 r.) i innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
8. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w dwudziestu egzemplarzach w formie
papierowej i dwudziestu egzemplarzach na nośniku informatycznym CD.
Pytanie 4:
4. Proszę o podanie dokładnego i wyczerpującego zakresu opracowania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający określił zakres opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w pkt
III.5. określając: Wykonawca przeprowadzi procedurę strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.)
Pytanie 5:
5. Proszę o podanie szczegółowej dokumentacji jaką Zamawiający przekaŜe i udostępnia do
wykonania ww. zadania?
Odpowiedź nr 5
Zgodnie z pkt III.9 SIWZ, Zamawiający ze swej strony zobowiązuje się do udostępnienia
posiadanych materiałów niezbędnych do wykonania planu, który Wykonawca zwróci po
wykorzystaniu, w postaci:
1/ studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”, które swoim zasięgiem
obejmuje obszar Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i zawiera:
a/ morfologię odpadów,
b/ program selektywnej zbiórki odpadów dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
c/ programy funkcjonalno-uŜytkowe dla następujących kontraktów budowlanych (Budowy Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku; Budowy kwatery odpadów
balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku; Budowy Stacji przeładunkowej wraz z Punktem
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku, Białej Piskiej
realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych
wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”.
d/ dokumentację geologiczno – inŜynierską oraz dokumentację hydrogeologiczną wykonaną dla
projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach“ z 2005 r.,
2/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:
(Budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku; Budowie
kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku; Budowie Stacji przeładunkowej
wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku,
Białej Piskiej.
3/ obowiązujących planów gospodarki odpadami poszczególnych gmin Związku.
Dokumenty wymienione w ppkt 1/ a - c opracowane zostały w 2008r. i sfinansowane w 75 % ze
środków Funduszu Spójności na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013
na mocy Porozumienia o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”

ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności nr 4040/2006 zawartego z NFOŚiGW.
Pytanie 6:
6. Czy Zamawiający posiada dane o stanie środowiska oraz wyniki badań (np. pomiary
akustyczne, emisji powietrza, morfologia odpadów) wraz z danymi literaturowymi? Jeśli tak to
jakie?
Odpowiedź nr 6
Zgodnie z pkt III.9 SIWZ, Zamawiający posiada następujące materiały niezbędne do wykonania
planu, który Wykonawca zwróci po wykorzystaniu, w postaci:
1/ studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”, które swoim zasięgiem
obejmuje obszar Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i zawiera:
a/ morfologię odpadów,
b/ program selektywnej zbiórki odpadów dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
c/ programy funkcjonalno-uŜytkowe dla następujących kontraktów budowlanych (Budowy Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku; Budowy kwatery odpadów
balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku; Budowy Stacji przeładunkowej wraz z Punktem
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku, Białej Piskiej
realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych
wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”.
d/ dokumentację geologiczno – inŜynierską oraz dokumentację hydrogeologiczną wykonaną dla
projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach“ z 2005 r.,
2/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:
(Budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku; Budowie
kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku; Budowie Stacji przeładunkowej
wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku,
Białej Piskiej.
3/ obowiązujących planów gospodarki odpadami poszczególnych gmin Związku.
Dokumenty wymienione w ppkt 1/ a - c opracowane zostały w 2008r. i sfinansowane w 75 % ze
środków Funduszu Spójności na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013
na mocy Porozumienia o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”
ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności nr 4040/2006 zawartego z NFOŚiGW.
Pytanie 7:
7. Czy naleŜy opracować plansze obszarów zagroŜeń?
Odpowiedź nr 7
Tak.
Pytanie 8:
8. Czy wymagane jest sporządzenie ortofotomapy Związku?
Odpowiedź nr 8
Nie.
Pytanie 9:
9. Zamawiający wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. W związku z tym czy
Zamawiający wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych w kaŜdej z gmin z osobna czy np.
kilku spotkań w wybranej miejscowości dla Związku.

Ile spotkań oraz na ile osób przywiduje Zamawiający?
Odpowiedź nr 9
Konsultacje społeczne powinny obejmować min. zakres określony w ustawie z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Pytanie 10:
10. Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia sale konferencyjną? Jeśli nie kto pokrywa koszty
wynajmu sali i serwisu kawowego, jeśli jest wymagany?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie dysponuje i nie udostępni sal konferencyjnych, w związku z powyŜszym to
Wykonawca pokrywa koszty wynajmu sali i ewentualnego serwisu kawowego, jeśli Wykonawca
takowy przewidzi.
Pytanie 11:
11. Czy Zamawiający wymaga zorganizowania lunchu lub obiadu podczas konsultacji
społecznych? Jeśli tak kto pokrywa koszty?
Odpowiedź nr 11
Zamawiający nie wymaga zorganizowania lunchu lub obiadu podczas konsultacji społecznych.
Pytanie 12:
12. W jakim terminie naleŜy usunąć wady dla poszczególnych etapów Ŝeby uniknąć kar
umownych? Proszę o podanie precyzyjnych terminów. Jaki czas Zamawiający przewiduje na
dokładne i ostateczne sprawdzenie dokumentacji?
Odpowiedź nr 12
Zamawiający w § 6. projektu Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ określił, Ŝe: JeŜeli w czasie
odbioru zostaną wykryte wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na
własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W związku z powyŜszym w celu
uniknięcia kar umownych, WYKONAWCA WINIEN wykonać przedmiot zamówienia odpowiednio
wcześniej, by móc dokonać ewentualnych poprawek w terminie nieprzekraczającym terminu
realizacji zamówienia.
Pytanie 13:
13. Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa lub prokury w celu pozyskania niezbędnych
materiałów do opracowania „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."
Odpowiedź nr 13
Tak.
Pytanie 14:
14. Czy naleŜy przeprowadzić pomiary zanieczyszczeń środowiska?
Jeśli tak proszę o:
- podanie dokładnej skali oraz

rodzaju mapy jakiej Zamawiający wymaga Ŝeby zasięg

zanieczyszczeń poszczególnych zanieczyszczeń?
- ilości punktów dla których naleŜy przeprowadzić pomiar zanieczyszczeń ścieków opadowych (o

ile są wymagane)
- ilości punktów dla których naleŜy przeprowadzić pomiar zanieczyszczeń powietrza (o ile są
wymagane)
- ilości punktów dla których naleŜy przeprowadzić pomiar hałasu (o ile są wymagane)
- czy zamawiający wymaga przeprowadzenia jednego poboru próbki ścieków z danego jednego
punktu
- według jakich metodyk lub norm powinny być oznaczane pomiary zanieczyszczeń ścieków
opadowych
- ze względu na metodykę pomiarów zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki moŜna mierzyć
metodą 1 godzinną oraz 24 godzinną. Proszę o doprecyzowanie metody wymaganej przez
Zamawiającego
- wskazanie metodyki pomiarów zanieczyszczeń powietrza
- podanie zanieczyszczeń powietrza które naleŜy pomierzyć
Odpowiedź nr 14
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” na lata 2010-2013 winna spełniać wymagania określone w art. 14 i art. 15 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z póŜn. zm.) oraz
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planów
gospodarki odpadami zmienionego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006
r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 333) i powinna zawierać wszystkie elementy określone w
obowiązujących przepisach.
Pytanie 15:
15. W jakiej skali naleŜy przedstawić załączniki graficzne?
Odpowiedź nr 15
W odpowiedniej, aby były one czytelne.
Pytanie 16:
16. Jaką czcionką powinno być sporządzone opracowanie „Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."?
Odpowiedź nr 16
Arial min. 11.
Pytanie 17:
17. Proszę o podanie obszarów NATURA 2000, obszarów chronionych na terenie całego
Związku?
Odpowiedź nr 17
Wykaz obszarów Natura 2000 jest wykazem powszechnie dostępnym. Zadaniem Wykonawcy
będzie określenie które obszary chronione występują na terenie Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”.

Pytanie 18:
18. Czy według wiedzy Zamawiającego ww. projekt będzie rodził konflikty społeczne?
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć czy projekt będzie rodził konflikty społeczne, biorąc pod
uwagę to, Ŝe Zamawiający nie wie o jaki projekt pyta Wykonawca .
Pytanie 19:
19. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 r. (Dz. U. Nr 188
poz. 1154) w sprawie protokółu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracam się
z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej wartości w/w zamówienia, względnie
części protokółu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej tę informacje.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Pzp: Protokół wraz z załącznikami jest
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne
od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub dialogu.
Pytanie 20:
20. Czy Zamawiający posiada i udostępnia Plany Gospodarki Odpadami:
a) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (dotyczy powiatu ełckiego:
Miasto Ełk, Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy),
b) Gminy Kowale Oleckie,
c) Gminy Olecko,
d) Gminy Świętajno,
e) Gminy Wieliczki,
f) Gminy Dubeninki,
g) Gminy Gołdap,
h) Gminy Biała Piska
Odpowiedź nr 20
Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w formie załączników do SIWZ ww. plany.
Pytanie 21:
21. Czy Zamawiający wymaga opracowania jednego dokumentu pt. Aktualizacja Planu Gospodarki
dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” czy odrębnych opracowań dla 12
jednostek samorządowych wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”?
Odpowiedź nr 21
Zamawiający wymaga opracowania jednego dokumentu pt. Aktualizacja Planu Gospodarki dla
Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Pytanie 22:
22. Czy Zamawiający wymaga opracowania jednego dokumentu pt. Strategiczna ocena dla
Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” czy
odrębnych opracowań dla 12 jednostek samorządowych wchodzących w skład Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”?
Odpowiedź nr 22
Zamawiający wymaga opracowania jednego dokumentu pt. Strategiczna ocena dla Aktualizacji
Planu Gospodarki dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Pytanie 23:
23. Z jakimi programami i planami wyŜszego szczebla powinno być zgodne opracowanie:
Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Odpowiedź nr 23
Z obowiązującymi.
Pytanie 24:
24. Jakim jednostkom oraz zarządom jednostek samorządu terytorialnego wyŜszego szczebla
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt aktualizacji PGO?
Odpowiedź nr 24
Właściwym jednostkom oraz zarządom jednostek samorządu terytorialnego wyŜszego szczebla.
Pytanie 25:
25. Ile spotkań roboczych Zamawiający przewiduje z Wykonawcą?
Odpowiedź nr 25
Odpowiednio doświadczony Wykonawca winien posiadać wiedzę ile spotkań roboczych naleŜy
przeprowadzić by dokonać koniecznych uzgodnień.
Pytanie 26:
26. Ile spotkań roboczych Zamawiający przewiduje z Wykonawcą na ETAPIE I?
Odpowiedź nr 26
Odpowiednio doświadczony Wykonawca winien posiadać wiedzę ile spotkań roboczych naleŜy
przeprowadzić by dokonać koniecznych uzgodnień.
Pytanie 27:
27. Ile spotkań roboczych Zamawiający przewiduje z Wykonawcą na ETAPIE II?
Odpowiedź nr 27
Odpowiednio doświadczony Wykonawca winien posiadać wiedzę ile spotkań roboczych naleŜy
przeprowadzić by dokonać koniecznych uzgodnień. Ilość spotkań będzie uzaleŜniona od jakości
przygotowanych przez Wykonawcę materiałów.
Pytanie 28:
28. Ile spotkań roboczych Zamawiający przewiduje z Wykonawcą na ETAPIE III?
Odpowiedź nr 28
Odpowiednio doświadczony Wykonawca winien posiadać wiedzę ile spotkań roboczych naleŜy

przeprowadzić by dokonać koniecznych uzgodnień. Ilość spotkań będzie uzaleŜniona od jakości
przygotowanych przez Wykonawcę materiałów.
Pytanie 29:
29. Zgodnie z Etapem III Zamawiający wymaga uzyskania pozytywnej opinii Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządów właściwych powiatów do dnia 30 września
2010 r. Na podstawie doświadczeń okres ten moŜe okazać się zbyt krótki ze względu na brak
terminów ustawowych w których poszczególne Zarządy muszą zająć stanowisko.
Związku z tym czy Zamawiający przewiduje zmiany terminu ETAPU III i odstąpi od naliczania kar
w takim przypadku?
Odpowiedź nr 29
JeŜeli Wykonawca w pierwszym moŜliwym terminie tj. najpóźniej do 01 sierpnia 2010r. zwróci się
do Zarządu województwa i Zarządów powiatów celem realizacji etapu III a z przyczyn nie leŜących
po stronie Wykonawcy uzgodnienia nie nastąpią do 30 września 2010r. Zamawiający za ten okres
do dnia uzgodnienia odstąpi od naliczania kar umownych.
Pytanie 30:
30. Zamawiający zaznaczył, Ŝe warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie: usług
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie. Czy
wykonanie Programu Usuwania Azbestu dla miasta o liczbie mieszkańców powyŜej 100 000
mieszkańców spełnia wymogi SIWZ w tym zakresie?
Zaznaczam, Ŝe Program Usuwania Azbestu jest spójny z podstawowym kierunkiem działań Planu
Gospodarki Odpadami. Realizuje załoŜenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 a takŜe
według ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami aktualny stan gospodarki odpadami określa:
1) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów
2) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
3) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz
unieszkodliwiania odpadów
4) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami
5) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko,
c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu
oraz odzysku i unieszkodliwiania
6) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;
7) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów, z
uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów
Odpowiedź nr 30
Nie. Zamawiający w SIWZ za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia, uwaŜa usługi polegające na opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy i/lub Związku Międzygminnego i/lub Powiatu i/lub Województwa.
Pytanie 31:
31. Czy wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta o liczbie mieszkańców powyŜej 500
000 tys. osób, w którym zawarty był dział gospodarka odpadami o następujących elementach:
stan wyjściowy, ilość odpadów, odpady komunalne, stan realizacji zadań z zakresu gospodarki
odpadami na podstawie sprawozdania , cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami ,
cele krótkoterminowe do 2011 roku i strategia ich realizacji , cele długoterminowe do 2015 roku i
strategia

ich

realizacji,
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działań

spełnia
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odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Odpowiedź nr 31
Nie. Zamawiający w SIWZ za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia, uwaŜa usługi polegające na opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy i/lub Związku Międzygminnego i/lub Powiatu i/lub Województwa.
Pytanie 32:
32. Proszę o doprecyzowanie i dokładne określenie doświadczenia tzn. „usług odpowiadających
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia”.
Odpowiedź nr 32
Zamawiający w SIWZ za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, uwaŜa usługi polegające na opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
i/lub Związku Międzygminnego i/lub Powiatu i/lub Województwa.
Pytanie 33:
33. Związku z charakterem oraz złoŜonością opracowania „Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku"
Zamawiający określił wymogi odnośnie doświadczenia.
Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia.
Na jakiej podstawie Zamawiający określił wymóg wykazania tylko dwóch usług odpowiadających
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia?
Odpowiedź nr 33
Zamawiający określił wymóg wykazania tylko dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia poniewaŜ uwaŜa , Ŝe jest to wymóg wystarczający i
nie narusza zasad uczciwej konkurencji.
Pytanie 34:
34. Zamawiający ma prawo i obowiązek do określenia warunków udziału w postępowaniu aby dopuścić

tylko takich wykonawców, którzy mają odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
Wymagania Zamawiającego są nieadekwatne ze względu na wielkość i specyfikę Związku, a firma która
opracowała zaledwie dwa Gminne Plany Gospodarki Odpadami nie jest zdolna do realizacji
przedmiotowego zamówienia .
W ocenie naszej firmy potencjalny Wykonawca, który opracował zaledwie dwa Gminne Plany Gospodarki
Odpadami

nie jest w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie, ze względu na brak posiadanego

doświadczenia dotyczącego planów gospodarek odpadami dla miast, gmin, powiatów o liczbie
mieszkańców powyŜej 100 000
Zamawiający ma obowiązek przygotować i prowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej a przede wszystkim rzeczywistej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in.
utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach
wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umoŜliwiającym
przedmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy (art. 15 ust.
1pkt 5 ustawy).
Odpowiedź nr 34
Zamawiający określił wymóg wykazania tylko dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia poniewaŜ uwaŜa , Ŝe jest to wymóg wystarczający i
nie narusza zasad uczciwej konkurencji.
Pytanie 35:
35. Proszę o dokładne wyjaśnienie w jakiej formie (mamy tu na myśli uwarunkowania techniczne) mają
być przedstawione projekty graficzne do opracowania Aktualizacji PGO.
Odpowiedź nr 35
Projekty graficzne maja być przedstawione za pomocą programu Power Point lub równowaŜny.
Pytanie 36:
36. Czy Zamawiający wymaga prowadzenia strony internetowej podczas realizacji PGO. Jeśli tak kto
będzie pokrywał koszty hostingu strony www?
Odpowiedź nr 36
Zamawiający nie wymaga prowadzenia strony internetowej podczas realizacji PGO.
Pytanie 37:
37. Czy Zamawiający wymaga sporządzanie broszur informacyjnych? Jeśli tak to w jakiej ilości i kto
pokrywa koszty?
Odpowiedź nr 37
Zamawiający nie wymaga sporządzania broszur informacyjnych z wyłączeniem przypadków gdy będzie to
konieczne w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, których koszty opracowania i
rozprowadzenia pokryje Wykonawca.
Pytanie 38:
38. Czy Zamawiający wymaga współpracy z mediami podczas realizacji opracowania PGO? Jeśli tak to w
jakim zakresie?

Odpowiedź nr 38
Zamawiający nie wymaga współpracy z mediami podczas realizacji opracowania PGO z wyłączeniem
przypadków gdy będzie to konieczne w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi.
Pytanie 39:
39. Proszę o wyczerpującą odpowiedź kto zachowuje prawa autorskie do: Aktualizacja Planu Gospodarki
dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Odpowiedź nr 39
Prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Pytanie 40:
40. Proszę o dokładne i wyczerpujące określenie jaka będzie rola Zamawiającego podczas ETAPU I
opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Odpowiedź nr 40
Zamawiający zapozna się i dokona wstępnej weryfikacji dokumentu, co nie będzie miało wpływu
na terminową realizację przez Wykonawcę etapu II zadania.
Pytanie 41:
41. Proszę o dokładne i wyczerpujące określenie jaka będzie rola Zamawiającego podczas ETAPU II
opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Odpowiedź nr 41
Zamawiający upowaŜni Wykonawcę do realizacji tego etapu zadania, oraz będzie do dyspozycji
Wykonawcy w zakresie uzgodnienia treści dokumentacji.
Pytanie 42:
42. Proszę o dokładne i wyczerpujące określenie jaka będzie rola Zamawiającego podczas ETAPU III
opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Odpowiedź nr 42
Zamawiający upowaŜni Wykonawcę do realizacji tego etapu zadania oraz będzie monitorował
terminowe przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji do opiniowania.
Pytanie 43:
43. Czy Zamawiający wymaga opracowania 20 egzemplarzy opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki
dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz 20 egzemplarzy opracowania Strategicznej
oceny oddziaływania do opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”?
Odpowiedź nr 43
Zamawiający wymaga opracowania 20 egzemplarzy opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki dla Gmin
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” zawierającej jednocześnie opracowanie dotyczące
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko .
Pytanie 44:

44. Czy w przypadku odrębnych opracowań Aktualizacja Planu Gospodarki dla 12 jednostek
samorządowych

wchodzących

w

skład

Związku

Międzygminnego

„Gospodarka

Komunalna”

Zamawiający wymaga opracowania 20 egzemplarzy opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki dla
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz 20 egzemplarzy opracowania Strategicznej
oceny oddziaływania do opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” dla kaŜdej jednostki samorządowej?
Odpowiedź nr 44
Zamawiający nie wymaga odrębnych opracowań Aktualizacja Planu Gospodarki dla 12 jednostek
samorządowych wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Pytanie 45:
45. W jaki sposób Zamawiający zapewni moŜliwość udziału społeczeństwa podczas opracowania:
Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz
Strategicznej oceny oddziaływania do opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”?
Odpowiedź nr 45
Zadaniem Wykonawcy w imieniu Zamawiającego będzie zapewnienie udziału społeczeństwa
podczas opracowania: Aktualizacja Planu Gospodarki dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” oraz Strategicznej oceny oddziaływania do opracowania Aktualizacja Planu Gospodarki dla
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, oraz udokumentuje Zamawiającemu, Ŝe dokonał
wszelkich starań aby zapewnić udział społeczeństwa w Konsultacjach.
Pytanie 46:
46. Czy Zamawiający wymaga pisemnego od Wykonawcy pisemnego podsumowania zgodnie z Art. 55
ustawy dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.
1227) ?
Odpowiedź nr 46
Tak.
Pytanie 47:
47. Czy Zamawiający wymaga w ramach opracowania: Aktualizacja Planu Gospodarki dla Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” sporządzanie Programu Ochrony Środowiska dla Związku?
Jeśli tak proszę o podanie zakresu opracowania?
Odpowiedź nr 47
Nie.
Pytanie 48:
48. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania do opracowania dla
Programu Ochrony Środowiska dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Odpowiedź nr 48
Nie.

Pytanie 49:
49. Jaką dokumentacje Zamawiający udostępni Wykonawcy w przypadku wymogu sporządzenia
Programu Ochrony Środowiska dla Związku oraz strategicznej oceny oddziaływania do opracowania dla
Programu Ochrony Środowiska dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Odpowiedź nr 49
Zamawiający
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Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty o
których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 6.
Pytanie 50:
50. Proszę o dokładne określenie kryterium wyboru ofert.
Odpowiedź nr 50
Cena 100%.
Pytanie 51:
51. Czy Zamawiający będzie wymagał osobistego stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy na
kaŜde wezwanie Zamawiającego? Proszę o dokładną i precyzyjną odpowiedź na to pytanie
poniewaŜ stanowi to istotny element kosztów a co za tym idzie naleŜy w sposób dokładny i
jednoznaczny określić opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z ustawą prawo zamówień
publicznych).
Odpowiedź nr 51
Tak, jeŜeli zajdzie uzasadniona potrzeba.
Pytanie 52:
52. Proszę o dokładne i precyzyjne określenie kto będzie dokonywał oceny jakości (w
szczególności od strony merytorycznej) wykonanego opracowania? Czy osoba lub osoby
oceniające będą posiadały niezbędne wykształcenie kierunkowe (m. in. ochrona środowiska) oraz
niezbędne doświadczenie w tym zakresie (sprawdzanie i opiniowanie co najmniej 3 tego rodzaju
opracowań). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe tylko osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie
w przedmiotowym zakresie będą mogły obiektywnie i rzetelnie ocenić pod względem
merytorycznym jakość opracowania.
Odpowiedź nr 52
Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, oraz właściwe Zarządy jednostek
samorządu terytorialnego.
Pytanie 53:
53. JeŜeli przedmiotem zamówienia jest aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami czy
Zamawiający dysponuje pełnymi prawami autorskimi do opracowanego juŜ Planu Gospodarki
Odpadami?
Odpowiedź nr 53
Tak.

Pytanie 54:
54. Proszę o wyczerpujące wyjaśnienie zapisu w umowie (załącznik nr 5 do SIWZ) ujętego w §1
ust. 7 „Wykonawca zrealizuje prace siłami i środkami własnymi” w związku z zapisem w SIWZ na
temat podwykonawstwa.
Odpowiedź nr 54
Podwykonawca zgodnie z zapisem SIWZ traktowany jest jako siły własne Wykonawcy.
Pytanie 55:
55. Proszę o dokładną i precyzyjną odpowiedź czy protokół odbioru o którym mowa w §3 umowy
(załącznik nr 5 do SIWZ) będzie zawierał tylko stwierdzenie odbioru prac (jeŜeli prace będą
wykonane właściwie)? Czy będą się w nim znajdowały jakiekolwiek inne zapisy?
Odpowiedź nr 55
W zaleŜności jakiej jakości materiał dostarczy Wykonawca.
Pytanie 56:
56. Jakie terminy Zamawiający przewiduje na usunięcie ewentualnych wad przedmiotu umowy
(załącznik nr 5 do SIWZ)?
Odpowiedź nr 56
Niezwłoczne, aby nie przekroczyć końcowego terminu zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia, po którym będą naliczane kary umowne.
Pytanie 57:
57. Proszę o przedstawienie czy osoba wyznaczona do odbioru przedmiotu umowy posiada
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie jakie będzie obejmowało przedmiotowe
zamówienie. JeŜeli nie posiada wiedzy i doświadczenia to na jakiej podstawie dokona odbioru
przedmiotu zamówienia. Kto będzie przedstawiał rekomendację do odbioru przedmiotu
zamówienia?
Odpowiedź nr 57
Osoba wyznaczona do odbioru posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz będzie
rekomendować do odbioru przedmiot zamówienia wolny od wad.
Pytanie 58:
58. Proszę o dokładne i rzetelne odpowiedź i uzasadnienie dlaczego wskazane w umowie
(załącznik nr 5 do SIWZ) kary za zwłokę (pojęcie zwłoka determinuje winę Wykonawcy, a termin
opóźnienie nie określa kto jest winny przyczyn nieterminowego wykonania) jednocześnie
przesądzają, Ŝe tylko z winy Wykonawcy zadanie moŜe zostać nie zrealizowane w terminie.
Zamawiający nie podstaw aby twierdzić, Ŝe nieterminowe wykonanie moŜe być tylko z winy
Wykonawcy.
Odpowiedź nr 58
Zamawiający zgodnie z interpretacją Wykonawcy przewidział w Umowie karę za zwłokę w
przypadku gdy opóźnienie wyniknie nie z winy Wykonawcy kara nie będzie naliczana. Patrz

równieŜ na odpowiedź zawartą w pkt nr 29.
Pytanie 59:
59. Proszę o dokładne i rzetelne odpowiedź i uzasadnienie dlaczego umowa (załącznik nr 5 do
SIWZ) nie przewiduje kar ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy?
Odpowiedź nr 59
Umowa w sprawach nieuregulowanych odnosi się do przepisów Kodeksu Cywilnego w związku z
czym Wykonawca moŜe dochodzić kar od Zamawiającego na zasadach ogólnych.
Pytanie 60:
60. Prosimy o dokładne i rzetelne sprecyzowanie jakie zastrzeŜenia wskazane w §10 ust. 1 c
będą podstawą do odstąpienia od umowy. Zapisy te muszą być precyzyjne.
Odpowiedź nr 60
Zamawiający w §10 ust. 1 c Umowy przewidział podstawę do odstąpienia od Umowy w przypadku
gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, w raŜący sposób zaniedbuje zobowiązania
umowne lub nie stosuje się do wniesionych zastrzeŜeń Zamawiającego.

Zamawiający prosi o potwierdzenie faxem otrzymania powyŜszej odpowiedzi.
Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Edward Palczewski

