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

8 listopada 2022 roku potencjalny Wykonawca zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia 

ich treść: 

Pytanie: 
Proszę o informację na temat frakcji (ziarnistości) przedmiotowych odpadów, tj. rozmiaru sita 

stosowanego w procesie ich obróbki.  

Odpowiedź: 
Stosowane jest sito 0-80mm. 
 
Pytanie: 
Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej. 
 
Pytanie: 
Czy miejsca magazynowania odpadów są zadaszone? 

Odpowiedź: 
Miejsca magazynowania nie są zadaszone, lecz są zabezpieczane przed warunkami atmosferycznymi. 
 
Pytanie: 
Jakie minimalne parametry jakościowe, ilościowe i morfologicznej  przekazywanych odpadów 

Zamawiający jest w stanie zagwarantować? Proszę o ich podanie.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przeprowadzał morfologii odpadów. 
 
Pytanie: 
Wnoszę o wprowadzenie do umowy zapisu odnoszącego się do wystąpienia siły wyższej, tj. takich 

przypadków lub zdarzeń, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie 

można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistniały po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą 

w realizacji zobowiązań umownych. 

Strona, która przekaże pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania 

terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki a termin realizacji 

wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego skutków. 

 

Do wszystkich Wykonawców 
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Odpowiedź: 
Wniosek Wykonawcy zostaje uwzględniony a zapis odnośnie wystąpienia sił wyższych wprowadzony 
do umowy 
 
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 

przedmiotu zamówienia. Uznanie zasadności zwrotu musi zostać potwierdzone oświadczeniem 

sporządzonym na piśmie pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź: 
Wniosek Wykonawcy zostaje uwzględniony 
 
Pytanie: 
Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu o treści: Wykonawca realizujący umowę 

będzie mógł odmówić odbioru odpadów w przypadku powstania przeterminowanych zobowiązań po 

stronie Zamawiającego przekraczających 30 dni. Jeżeli zobowiązania nie zostaną uregulowane 

w terminie 60 dni od upływu terminu płatności, Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy we wskazanym zakresie. 
 
Pytanie: 
W związku z faktem, że wielu wykonawców prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów, w których wskazany jest odpad o kodzie „ex 19 12 12”, a dodany 

przedrostek „ex” oznacza, że są to odpady po przetworzeniu mechanicznym w rozmiarze powyżej 80 

mm, t. odpowiadające swoją charakterystyką opisanemu w OPZ przedmiotowi zamówienia, proszę o 

potwierdzenie, że posiadane zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie „ex 19 12 

12”odpowiadającym odbieranym odpadom co do charakterystyki potwierdza spełnianie warunku 

udziału w Postępowaniu z SWZ Rozdziału VII, pkt2 ppkt b. 

Odpowiedź 

Zamawiający będzie wytwarzał i przekazywał odpad o kodzie 19 12 12 zgodnie z posiadaną decyzją.   
 

 

 Powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić na etapie 

przygotowania oferty przetargowej. 

 


