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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, 
(07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, w oparciu o art. 136 
ust. 2 Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 23 
listopada 2021 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia ich 
treść: 

 
1. Proszę o podanie minimalnej gwarantowanej wagi oraz średniej wagi załadunków odpadów dla 
standardowych naczep typu ruchoma podłoga. 
Zamawiający jednorazowo zapewni pełen transport w zależności od pojazdu.  
2. Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów. 
Odpowiedź: Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 
3. Proszę o informację na temat średniego przewidywanego tygodniowego zapotrzebowania na 
odbiory (ile transportów)? 
Odpowiedź: Zamawiający planuje:  
Zadanie 1: 5 transportów tygodniowo,  
Zadanie 2: 5 transportów tygodniowo, 
Zadanie 3: 1 transport kwartalnie. 
Zadanie 4: 4 transporty miesięcznie 
4. Proszę o informację czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej odpadów będących 
przedmiotem przetargu. 
Odpowiedź Zamawiający informuje, że jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez 
Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 
5. Czy odpady mogą zostać odebrane na podstawie decyzji na zbieranie odpadów wraz                                                  
z oświadczeniem gwarantującym przekazanie ich dalej finalnie do procesu odzysku lub 
unieszkodliwiania? 
Odpowiedź: Zgodnie z Punktem 6 SWZ Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli 
wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie odzysku, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 
6. Czy zamawiający dopuszcza próbne odbiory materiału w celu weryfikacji jakości odpadu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza próbnych odbiorów 
7. Proszę o podanie składu/morfologii odpadu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przeprowadzał badań morfologii odpadu. 
8. Czy odpady mogą zostać odebrane na podstawie decyzji na pośrednictwo w obrocie odpadami? 
Odpowiedź: Zgodnie z Punktem 6 SWZ Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli 
wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie odzysku, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 

Do wszystkich Wykonawców  
 
 

 

 

 

 

http://www.gkostrow.pl/


 

KRS: 0000153255 - SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY    
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI  – 33.070.000,00 ZŁ       NIP: 759-14-75-720; REGON: 550733679 

 

 
9. Proszę o określenie jakie procesy odzysku lub unieszkodliwiania dopuszcza zamawiający. Proszę                     
o wskazanie konkretnych procesów np. R1 lub R12 lub D5. 
Odpowiedź:   Odpady objęte niniejszą umową zostaną poddane odzyskowi w procesie R12. 
10. Czy zamawiający dopuszcza odbiory balastu komunalnego w formie zbelowanej? Jeśli tak to czy 
całość wolumenu może zostać odebrana w formie zbelowanej? 
Odpowiedź: Odpady będą przekazywane zgodnie z Punktem 3 SWZ. 
 

 
 Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić na etapie przygotowania 

oferty przetargowej. 
 


