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Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na zbiórk ę odpadów niebezpiecznych pochodzenia 

komunalnego na terenie Gminy Miasta Radomia , ogłoszonego w dniu 22.07.2009r. 
na: tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 
www.portal.uzp.gov.pl, pod numerem: 118027-2009. 

 
 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona 
w związku z przesłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
Pytanie: Na jakim etapie postępowania przetargowego Wykonawca powinien uzgodnić miejsca 

ustawienia kontenerów i pojemników? Czy uzgodnienia takie naleŜy dołączyć do 
oferty? 
 

Odpowied ź:  Wykonawca powinien uzgodni ć miejsca ustawienia pojemników i kontenerów 
przed zło Ŝeniem oferty, aby zgodnie z rozdz. III pkt. 7 ppkt 1.3 przedmiotowej 
SIWZ w ofercie przedstawi ć Zamawiaj ącemu projekt Harmonogramu realizacji 
zadania zawieraj ący dokładny wykaz miejsc w formie graficznej na map ie 
Radomia wraz z ich lokalizacj ą adresow ą oraz wykaz aptek wraz z adresami  
w danym rejonie. 

Pytanie: Do oferty naleŜy przedstawić wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług  
o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. łączne doświadczenie  
w przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej jak równieŜ zbiórki odpadów 
komunalnych niebezpiecznych (co najmniej 1), których wartość nie jest niŜsza niŜ 200 
tys. zł, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi, Czy przedstawienie do oferty wykazu wykonanych 
prac zgodnie z powyŜszym opisem bez doręczenia referencji zostanie uznane za 
spełnienie wymagania. PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. jako lider Konsorcjum świadczy 
usługę na zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego z terenu 
Gminy Miasta Radomia na podstawie umowy zawartej w dniu 12.09.2007r. 
obowiązującej do dnia 11.09.2009r. Zakres wykonywanych prac w ramach umowy 
jest analogiczny do ogłoszonego przedmiotu zamówienia i został wykonany w ok. 
90%. 
 

Odpowied ź:  Warunkiem udziału w post ępowaniu przetargowym zgodnie z rozdz. IX pkt. 2 
ppkt c oraz rozdz. XI pkt.1 ppkt 1.8 jest zło Ŝenie dokumentów potwierdzaj ących 
naleŜyte wykonanie usług o charakterze odpowiadaj ącym przedmiotowi 
zamówienia. 
Za naleŜycie wykonan ą usług ę, Zamawiaj ący uzna usług ę, której realizacja 
została zako ńczona w terminie i zgodnie z warunkami wynikaj ącymi z zawartej 
umowy. 
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