
 
 

 

Nr sprawy: 02/2021 
 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 

 

Przedmiot: Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez okres 

12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 
 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 

z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, 

REGON: 016161080 
 

 

WYJAŚNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO 
NR  2 

 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie 

odpadów komunalnych przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.” 

prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu 

nieograniczonego (nr sprawy: 02/2021) oraz zapytaniem otrzymanym na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego inny niż wskazany w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, które jednak jak wynika z tematu wiadomości dotyczy 
przedmiotowego postępowania, o następującej treści: 
 

„Jesteśmy zainteresowani udziałem w przetargu  2021/S 076-194613, w związku 

z którym mamy kilka pytań. Proszę o propozycje formy kontaktu.” 
 

 

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

 

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej zawiera Rozdział VII Specyfikacji 

Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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2. Zgodnie z treścią ust. 1 w powołanym Rozdziale VII SWZ w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej na adres: 

„biuro@pukpiaseczno.pl”. Wszelka korespondencja Zamawiającego do wykonawców 

przekazywana będzie zwrotnie na adres poczty elektronicznej lub elektroniczną 

skrzynkę na platformie ePUAP, z którego Zamawiający otrzymał od wykonawcy 

oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację, natomiast wyjaśnienia 

lub modyfikacje - zgodnie z postanowieniami ust. 5-7 w powołanym Rozdziale VII 

SWZ - na stronie internetowej Zamawiającego. Nie będą udzielane wyjaśnienia 

na zapytania dotyczące ogłoszenia o zamówieniu i SWZ kierowane bezpośredniej 

w formie ustnej lub drogą telefoniczną. 

 

3. Zgodnie z treścią ust. 3 w powołanym Rozdziale VII SWZ Zamawiający posiada 

na platformie ePUAP identyfikator „PUK_PIASECZNO” oraz skrytkę Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej z adresem: „/PUK_PIASECZNO/SkrytkaESP”. 

 

Po zalogowaniu się jako użytkownik na platformie ePUAP wykonawcy 

mogą przesyłać na przedmiotowy adres korespondencję w postępowaniu 

za pomocą formularza do komunikacji oraz formularza do złożenia, 

zmiany i wycofania oferty, które znajdują się w usłudze powszechnej 

„eZamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne” dostępnej 

pod ścieżką: Inne sprawy urzędowe > Zamówienia publiczne > Złożenie, 

zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z wykonawcą 
> Załatw sprawę. 

 

4. Zgodnie z treścią ust. 13 w powołanym Rozdziale VII SWZ do porozumiewania 

się z wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem 

upoważniony jest ze strony Zamawiającego Pan Rafał Karaś, 
e-mail: „rafal.karas@pukpiaseczno.pl”, a Zamawiający posiada następującą 

skrytkę Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego na platformie 

ePUAP: „/PUK_PIASECZNO/SkrytkaESP”. 

 

5. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu 

będą udzielane przez Zamawiającego wyłącznie pod warunkiem zachowania 

przez wykonawców formy i sposobu komunikacji za pomocą środków 

elektronicznych, które zostały przewidziane przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019, z późn. zm.). 

 

 

Piaseczno, 20 maja 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Grzegorz Tkaczyk 

Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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