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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. 136 ust. 2 

Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 17 marca 

2022 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 procentowej ilości lub zakresu procentowego, ilości włókna kokosowego w całości 

kompozytu utworzonego na jego bazie . 

Odpowiedź: Ilość włókna kokosowego w całości kompozytu na jego bazie powinna wynosić 50%. 

 

2. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści 

SWZ w przedmiotowym postępowaniu w poniższych zakresie. Mając na uwadze specyfikę przedmiotu 

zamówienia jaką stanowi dostawa i wymiana złoża filtracyjnego biofiltra Wykonawca prosi 

o wyjaśnienie czy wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu winni wykazać się 

odpowiednim doświadczeniem (np. listy referencyjne, protokoły) potwierdzającym realizację 

zamówienia lub zamówień tożsamych z określonym w rozdziale IV SWZ. 

Uprzejmie proszę o uznanie zmiany treści SWZ pod względem kryteriów wyboru Wykonawcy.  
Zapis o wymogu wykazania dostaw/listów referencyjnych (w przybliżonej kwocie postępowania), przez 
potencjonalnego Wykonawcę, pozwoli uniknąć udziału w postępowaniu firm, które nie mają 
doświadczenia w tym zakresie. Wymiana złoża w biofiltrze wymaga wieloletniego, praktycznego 
doświadczenia oraz znajomości i użycia odpowiednich maszyn do produkcji złoża o wymaganych 
parametrach.    
 

Odpowiedź: Warunki udziału w postępowaniu pozostają niezmienne. Wymagania Zamawiającego 

dotyczące jakości wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz we wzorze umowy, dlatego też Wykonawcy składający ofertę nie składają załącznika 

wykazującego odpowiednie doświadczenie, gdyż Zamawiający NIE POSTAWIŁ takowego warunku. 

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert ulega modyfikacji, 

a załącznik nr 3 – wzór umowy zostaje zaktualizowany. 

Termin składania ofert: 23 marca 2022 roku, godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert: 23 marca 2022 roku, godz. 10:15 

  

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

oferty przetargowej. 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


