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SMP/UZP/DI/2022/01/01 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

NUMER 1 
 

Dotyczy: postępowania na zadanie p.n.: „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 200307 

pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej” ogłoszonego  

w BZP pod numerem 2022/BZP 00082241/01 w dniu 10.03.2022r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści SWZ, złożonymi przez Wykonawcę, Zamawiający 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. udziela wyjaśnień na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.): 

 

Zapytanie nr 1. 

Zamawiający w Rozdziale V Opis przedmiotu zamówienia, zawarł:  
„5.7 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał instalację do przetwarzania odpadów o kodzie 
200307 w odległości nie większej niż 80 km od instalacji w Giedlarowej od Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, Giedlarowa 778B, 37-300 Leżajsk. Współrzędne geograficzne 
50.224352, 22.357883 – mapa Google (https://www.google.pl/maps).”  

W trosce o zachowanie poprawności zamówienia oraz przez wzgląd na konieczność przygotowania 
postępowania w reżimie finansów publicznych, Wykonawca sugeruje, że korzystniejsze dla 
Zamawiającego będzie zwiększenie odległości od instalacji do siedziby Zamawiającego, ma to istotny 
wpływ na przebieg postępowania bowiem pozwoli to na dopuszczenie większej ilości Wykonawców co 
zwiększy konkurencyjność zamówienia, a w efekcie zamawiający wybierze najkorzystniejszą z wielu 
ofert. Warunek ten nie stanowi kryterium oceny ofert zatem nie ma znacząco wpływu na treść 
zamówienia. Wobec powyższego Oferent wnosi o zmianę w zapisach Rozdziału V pkt. 5.7 warunku 
„posiadania instalacji do przetwarzania odpadów o kodzie 200307 w odległości nie większej niż 100 km 
(…)” 

Wyjaśnienie nr 1.  

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia treść punktu 5.7 (rozdział II), 

który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał instalację do przetwarzania odpadów  

o kodzie 200307 w odległości nie większej niż 100 km od Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Giedlarowej, Giedlarowa 778B, 37-300 Leżajsk. Współrzędne geograficzne 

50.224352, 22.357883 – mapa Google (https://www.google.pl/maps).” 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

https://www.google.pl/maps

