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OUTiZP.260.33.2022        Ostrów Mazowiecka, 13-09-2022r. 

 

 
 

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 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 12 września 

2022 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w Specyfikacji 

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

 

Pytanie: Po czyjej stronie jest doprowadzenie zasilania? 
Odpowiedź: Doprowadzenie zasilania jest po stronie Wykonawcy. 

Pytanie: Jaka jest dostępna moc przyłączeniowa? 
Odpowiedź: 280 kW 

Pytanie: Podbudowa pod drogę pożarową z kostki brukowej – co jest pod spodem? Czy można zrobić 
przewiert pod przewód zasilający? 
Odpowiedź: Można zrobić przewiert z zachowaniem szczególnej ostrożności na istniejącą 

infrastrukturę. Podbudowa pod kostkę brukową składa się z  betonu, kruszywa kamiennego, piasku 

gruboziarnistego.   

Pytanie: Czy można wykonać rozkop pasa zieleni pomiędzy drogą pożarową z kostki brukowej a 
ogrodzeniem celem poprowadzenia przewodu zasilającego? 
Odpowiedź: Można zrobić rozkop z zachowaniem szczególnej ostrożności na istniejącą infrastrukturę.  

Pytanie: W specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w punkcie 6. TERMIN WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA Zamawiający pisze: "6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie musi zostać 
zrealizowane w terminie: do dnia 31.12.2022 roku." Prosimy o zmianę terminu realizacji z dnia 
31.12.2022 r na dzień 28.02.2023 r. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż na początku należy otrzymać 
zgodę na budowę, następnie złożyć zamówienia na materiały, a z uwagi na sytuacje na rynku 
dostarczenie materiałów może trwać ok 2 miesiące i dopiero po ich otrzymanie nastąpi montaż, który 
również może trwać ok 1 miesiąca. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: W specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) Zamawiający pisze "PKT. 7. INFORMACJA 
OWARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp 
określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 2 Zdolność techniczna lub zawodowa O 
udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 (dwa) zamówienia, odpowiadające swoim 
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu instalacji 
odpylającej hali sortowni odpadów lub o kubaturze co najmniej 10 000 m3, w tym co najmniej jedno 
zamówienie wraz z wykonaniem projektu budowlanego instalacji odpylającej; każde zamówienie o 
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wartości brutto co najmniej 450 000,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda, na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie. " Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie referencji 
polegających na wykonaniu instalacji odbioru powietrza poprocesowego pochodzącego z terenu 
kompostowni odpadów, wykonanych w ciągu 10 lat? Swoją prośbę motywujemy faktem, iż wymaganie 
odpylania powietrza została podyktowana Dyrektywą Wykonawczą Komisji Europejskiej 2018/1147 z 
dnia 10 sierpnia 2018 r. W związku z tym instalacji odpylających powietrze z hal sortowni jest niewiele 
na terenie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: . 3. W załączonej umowie w § 12 Zamawiający pisze "1. Strony ustalają wynagrodzenie 
Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwotę ryczałtową brutto ………………… słownie: ………………..,.  
2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi w sposób: 2.1. Rozliczenie za 
wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi fakturą wystawioną po odbiorze całościowym 
dokumentacji. Całkowity koszt dokumentacji projektowej będzie wynosił 10% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w niniejszej umowie. 2.2. Rozliczenie końcowe 
nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich odbiorze końcowym. Podstawą 
wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego." Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na następujące raty : 1 rata -10% - po złożeniu dokumentacji projektowej 2 
rata- 30 %- po robót budowlanych 3 rata-40 %- po zakończeniu robót budowlanych 4 rata -10%- po 
rozruchu Swoją prośbę motywujemy nieustannym wzrostem cen na rynku budowlanym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

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

oferty przetargowej. 

 


