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Wierzawice, 07.07.2022 r. 

SMP/UZP/DI/2022/02/01 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
NUMER 1 

 

Dotyczy: postępowania na zadanie p.n.: „Odbiór i transport oraz zagospodarowanie 

odpadów o kodzie 191210 pochodzących z Instalacji Przetwarzania 

Odpadów w Giedlarowej” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego 

Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 112-315771 w dniu 13.06.2022r. 
 

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

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. udziela wyjaśnień na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 

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

 

Zapytanie nr 1. 

Jakie minimalne parametry jakościowe, ilościowe i morfologicznej przekazywanych 

odpadów Zamawiający jest w stanie zagwarantować? Proszę o ich podanie. 

Wyjaśnienie nr 1. 

Zamawiający nie prowadził badań przedmiotowych parametrów. Odpady będące 

przedmiotem zamówienia są wytwarzane na zmodernizowanej sortowni odpadów  

w Giedlarowej w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (zmieszanych  

i zbieranych selektywnie).. Zamawiający dopuszcza po wcześniejszym umówieniu wizytę 

na instalacji w celu oględzin odpadu i procesu ich wytwarzania. 

 

Zapytanie nr 2. 

Czy miejsca magazynowania odpadów są zadaszone? 

Zapytanie nr 2. 

Miejsca magazynowania odpadów nie są zadaszone. Zamawiający oczekuje bieżącego, 

regularnego odbioru odpadów w celu ograniczenia konieczności ich magazynowania. 

 

Zapytanie nr 3. 

Czy zlecenie transportu odpadów podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy na etapie 

realizacji umowy wymaga poinformowania Zamawiającego o tym fakcie czy wymaga Jego 

zgody? 

Wyjaśnienie nr 3. 

Zlecenie transportu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy wymaga 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy podwykonawca lub kolejny 

podwykonawca powinien posiadać wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 

upoważniającym je do odbioru i transportu odpadów objętych postępowaniem, 

 

Zapytanie nr 4.  

Zamawiający w pkt 8.2.4 SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga 

wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty przetworzenia w procesie 

odzysku min. 4000 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 rocznie. Dosłowne brzmienie zapisu 

wskazuję, że Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem usług zagospodarowania 

4000 Mg odpadów w każdym roku w ostatnich 3 latach. Wnosimy o zmianę zapisu pkt 
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8.2.4 SWZ poprzez wpisanie „min. 4000 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 łącznie w ciągu 

jednego roku”.  

Wyjaśnienie nr 4.  

Zamawiający przychyla się do wniosku i zmienia zapis w pkt. 8.2.4 lit. a) SWZ na: 

„a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty poddał 

przetworzeniu w procesie odzysku min. 4000 Mg odpadów o kodzie 191210 łącznie  

w ciągu jednego roku.” 

 

Zapytanie nr 5. 

Czy w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza 

wykazanie się również doświadczeniem przetworzenia w procesie odzysku odpadów  

o kodzie 19 12 12 skoro stanowią one komponent do produkcji paliwa alternatywnego? 

Wyjaśnienie nr 5.  

Tak. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza 

wykazanie się również doświadczeniem przetworzenia w procesie odzysku odpadów  

o kodzie 19 12 12 skoro stanowią one komponent do produkcji paliwa alternatywnego. 

 

Zapytanie nr 6.  

Wnosimy o zmianę wzoru umowy przez dodanie w §7 ust. 1 treści: 

Strony umowy ustalają, że w przypadku przyjęcia odpadów przedmiotem ewentualnych 

reklamacji może być: niezgodność pomiędzy nazwą odpadu (kodu) a jego fizyczną 

postacią wynikającą z klasyfikacji odpadu lub opisu przedmiotu zamówienia. 

Wyjaśnienie nr 6.  

Zamawiający przychyla się do wniosku i zmienia zapis w §7 ust. 1 na następujący: 

„Strony umowy ustalają, że w przypadku przyjęcia odpadów przedmiotem ewentualnych 

reklamacji może być: niezgodność pomiędzy nazwą odpadu (kodu) a jego fizyczną 

postacią wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.” 

 

Zapytanie nr 7.  

Wnosimy o dodanie do wzoru zapisu o treści: 

Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zdawcy w zapłacie wynagrodzenia 

przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zdawcy dodatkowego terminu zapłaty, 

wynoszącego co najmniej 14 dni. 

Wyjaśnienie nr 7. 

Zamawiający przychyla się do wniosku i dodaje zapis w §8 ust. 4 na następujący: 

„Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zdawcy w zapłacie 

wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zdawcy dodatkowego 

terminu zapłaty, wynoszącego co najmniej 14 dni.” 

 

 

 

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. 

 
 

 


