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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 30 listopada 

2022 roku potencjalny Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym treści zawartej w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzieloną odpowiedzią, udostępnia jego treść: 

 

Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada decyzję na zbieranie odpadów 

o kodzie 20 02 01 i przekaże odpady do zagospodarowania Instalacji posiadającej decyzję na 

przetwarzanie odpadu o kodzie 20 02 01 w procesie R3. 

Odpowiedź: 
W powyższym przypadku warunek postawiony w SWZ zostanie uznany przez Zamawiającego jako 
spełniony. Należy zaznaczyć, iż Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające 
posiadanie w dyspozycji danej Instalacji (zobowiązanie bądź umowę współpracy) oraz posiadaną przez 
nią decyzję w zakresie przetwarzania odpadu o kodzie 20 02 01. 
 
 
Ponadto Zamawiający informuje, iż w ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia informacji dotyczących sposobu i miejsca zagospodarowania (wraz 
ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji oraz rodzaju i masy) przekazanych przez Zamawiającego 
odpadów. 
 
Dodatkowo zmianie ulega treść §4 ust. 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„Faktury wystawione będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, za odebraną partię    odpadów. 
Wysokość wynagrodzenia będzie stanowiła iloczyn ceny jednostkowej określonej w ust. 1 pkt 2 
powyżej oraz masy odebranych w danym miesiącu odpadów ustalanej na podstawie dowodów 
ważenia, o których mowa w § 2 ust. 8.   Do każdej faktury przekazywanej Zamawiającemu Wykonawca 
załącza dowody ważenia sporządzone w danym okresie rozliczeniowym oraz przedkłada informację 
dotyczącą sposobu i miejsca zagospodarowania (wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji oraz 
rodzaju i masy) przekazanych przez Zamawiającego odpadów, umożliwiającą wypełnienie obowiązku 
sprawozdawczego na rzecz Gmin, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.” 
 
          

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


