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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej 
(07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, w oparciu o art. 38 
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 
26 lutego 2020 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, 
udostępnia ich treść: 

1. Dotyczy: punktu 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz §2 punkt 4 Umowy: 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o 
kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11: 
- Zadanie nr 1 – w ilości 4.000 Mg, 
- Zadanie nr 2 – w ilości 4.000 Mg, 
- Zadanie nr 3 – w ilości 4.000 Mg. 
Okres realizacji przedmiotu zamówienia do 30.12.2020r. 
Ilość frakcji nadsitowej obierana miesięcznie – 1000 Mg (+/-10%) 
Biorąc pod uwagę, iż powyższe zapisy nie są spójne, wnioskuję o szczegółowe określenie dla 
poszczególnych zadań ilości odbieranej miesięcznie. Proszę o wskazanie czy wynosi ona zgodnie 
z §4 umowy 1000 Mg, czy też zgodnie z punktem 3 SIWZ ilość 4.000 Mg do realizacji 30.12.2020 
roku, biorąc pod uwagę fakt rozpoczęcia współpracy począwszy od miesiąca kwietnia 2020r. – 
miesięczna ilość do odbioru wynosi około 444 Mg? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 
2020 roku. W tym czasie, w zakresie zadania podstawowego, dla wszystkich zadań łącznie 
Zamawiający przekaże do odbioru i zagospodarowania ok. 12 000 Mg frakcji, tj. po 4.000 Mg 
przez okres 9 miesięcy dla poszczególnego zadania, czyli około 444 Mg miesięcznie dla części 
1, 2 oraz 3. 
 

2. Dotyczy: §2 punkt 7 Umowy. Frakcja będzie odbierana w postaci sprasowanych paczek oraz 
luzem. Wnioskuję o sprecyzowanie i podanie konkretnych ilości odpadów dla poszczególnych 
zadań przekazywanych w formie: 
- sprasowanie paczek, 
- luzem 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż odpady przekazywane Wykonawcy do odbioru i Zagospodarowania 
w formie sprasowanych paczek będzie stanowić ok. 90%, pozostała część, tj. ok 10% będzie 
stanowić frakcja nadsitowa w formie luźnej. 
 

3. Dotyczy: §2 punkt 9 Umowy: Zamawiający prze przekazaniu odpadów przekaże Wykonawcy 
kartę przekazania odpadu według obowiązującego wzoru określonego w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

Do wszystkich Wykonawców  
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potrzeby ewidencji odpadów (dz. U z 2019r, poz. 819). Dokumenty te obopólnie potwierdzone 
stanowią podstawę do wystawienia faktury. Wnioskuje o zmianę powyższych zapisów, 
uwzględniając obowiązujące przepisy w zakresie Bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami. 
Odpowiedź:  
 Zamawiający informuje, iż uwzględnia wniosek Wykonawcy. §2 punkt 9 Umowy otrzymuje 
brzmienie: 
Podstawą do wystawienia faktury będą obopólnie potwierdzone dokumenty dotyczące 
przekazania, transportu i odbioru odpadów, zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 
gospodarowania odpadami.  

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić na etapie przygotowania 
oferty przetargowej. 

 


