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Wierzawice, 07.07.2022 r. 

SMP/UZP/DI/2022/02/02 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
NUMER 2 

 

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. 

1. Proszę o podanie średniej wagi załadunków odpadów dla standardowych naczep typu 

ruchoma podłoga. 

Wyjaśnienie nr 1. 

Zamawiający zakłada, że średnia waga załadunków odpadów dla standardowych naczep 

typu ruchoma podłoga będzie wynosiła około 21 Mg. 

 

Zapytanie nr 2. 

Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów. 

Wyjaśnienie nr 2. 

Zamawiający udostępnia 3 zdjęcia odpadów. 
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Zapytanie nr 3. 

Proszę o informację na temat średniego przewidywanego tygodniowego zapotrzebowania 

na odbiory (ile transportów)? 

Wyjaśnienie nr 3. 

Zamawiający przewiduje średnio 3 transporty tygodniowo. 

 

Zapytanie nr 4.  

Proszę o informację czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej odpadów 

będących przedmiotem przetargu?  

Wyjaśnienie nr 4.  

Tak, po wcześniejszym umówieniu z kierownikiem instalacji przetwarzania odpadów 

(Grzegorz Tarnowski, tel. 17 242 99 13). 

 

Zapytanie nr 5. 

Proszę o podanie składu/morfologi odpadu. 

Wyjaśnienie nr 5.  

Zamawiający nie posiada badań morfologicznych odpadów. Odpady będące przedmiotem 

zamówienia są wytwarzane na zmodernizowanej sortowni odpadów w Giedlarowej  

w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych 

selektywnie). 
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Zapytanie nr 6.  

Czy odpady magazynowane będą pod zadaszeniem? 

Wyjaśnienie nr 6.  

Miejsca magazynowania odpadów nie są zadaszone. Zamawiający oczekuje bieżącego, 

regularnego odbioru odpadów w celu ograniczenia konieczności ich magazynowania. 

 

Zapytanie nr 7.  

Proszę o podanie minimalnej gwarantowanej wagi załadunków odpadów dla 

standardowych naczep typu ruchoma podłoga. 

Wyjaśnienie nr 7. 

Minimalna gwarantowana waga załadunków odpadów dla standardowych naczep typu 

ruchoma podłoga wynosi 18Mg. 

 

Zapytanie nr 8.  

Czy zamawiający dopuści ofertę jeśli wykonawca nie posiada pozwolenia na zbieranie ani 

przetwarzanie ale posiada pozwolenia na pośrednictwo oraz podpisaną umowę na 

dostawy przedmiotu przetargu z instalacją, która posiada stosowne pozwolenia  

i możliwości przetwarzania odpadu? 

Wyjaśnienie nr. 

Nie. Zamawiający nie dopuści oferty jeśli wykonawca nie posiada pozwolenia na zbieranie 

ani przetwarzanie ale posiada pozwolenia na pośrednictwo oraz podpisaną umowę na 

dostawy przedmiotu przetargu z instalacją, która posiada stosowne pozwolenia  

i możliwości przetwarzania odpadu. 

 

 

 

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. 

 

 

 


