
 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 
 
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. B. PRUSA 66 
TEL. 29 645 7301; sekretariat@gkostrow.pl; www.gkostrow.pl 

  

 
 
KRS: 0000153255 – SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI – 33.070.000,00 ZŁ 
NIP: 759-14-75-720; REGON: 550733679 
NR REJESTROWY BDO: 000015804 

 

 
 

OUTiZP.260.20.2022        Ostrów Mazowiecka, 06-06-2022r. 

 

 
 

 

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 6 czerwca 

roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia ich treść: 

 

Pytanie  
Zwracam się z prośbą o udostępnienie najbardziej aktualnych badań odpadów objętych 
postępowaniem; proszę o podanie co najmniej wartości opałowej przedmiotowych odpadów. 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzał badań odpadów objętych postępowaniem. 

Pytanie  
Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów. 
Odpowiedź  
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu 

terminu z Zamawiającym. 

Pytanie  
Czy miejsca magazynowania odpadów są zadaszone? 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, że odpady nie są zadaszone. 

Pytanie  
Proszę o udzielenie informacji na temat frakcji (ziarnistości) przedmiotowych odpadów, tj. rozmiaru 
sita stosowanego w procesie ich obróbki.  
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, że odpady objęte postępowaniem w zadaniu 1 i zadaniu 2 jest to frakcja 

powyżej 80 mm. 

Pytanie  
Wnoszę o zmianę § 3 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność za jakość oraz skład odpadu o kodzie …. na zasadach ogólnych. Zamawiający nie 

przyjmuje od Wykonawcy zwrotów odpadów przekazanych uprzednio w ramach niniejszej umowy, 

chyba że uzna za zasadne i udowodnione twierdzenia Wykonawcy o przekazaniu mu przez 

Zamawiającego odpadu niespełniającego parametrów odpadu bądź w przypadku niezgodność 

pomiędzy nazwą odpadu (kodu) a jego fizyczną postacią wynikającą z klasyfikacji odpadu lub opisu 

Do wszystkich Wykonawców 
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przedmiotu zamówienia. Uznanie zasadności zwrotu musi zostać potwierdzone oświadczeniem 

sporządzonym na piśmie pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie.  

 

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

oferty przetargowej. 


