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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 2 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie 

modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych 

w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 138-339435 w dniu 19.07.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

 

Pytanie nr 1. 

W pkt. 10.9, na str. 29 OPZ określone zostały wymagania dotyczące systemu sterowania 

i wizualizacji separatora optycznego. Wymaga się, że ustawianie i kontrola parametrów 

separatora winna zostać zapewniona zarówno z panelu  sterowniczego separatora, jak 

i komputera zlokalizowanego w sterowni. Takie rozwiązanie oczywiście podwyższa komfort 

obsługi, jednakże znajduje w szczególności uzasadnienie w przypadku instalacji 

wyposażonej w większą ilość separatorów optycznych.  Mając na uwadze koszt rozwiązania 

sterowania z osobnego komputera zlokalizowanego w sterowni z jednej strony, oraz fakt 

wyposażenia instalacji w tylko jeden separator optyczny, zwracamy się z prośbą 

o potwierdzenie, że Zamawiający podtrzymuje w/w wymóg bądź wniesienie stosownej 

korekty do OPZ w tym zakresie. 

 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający podtrzymuje wymóg, że ustawianie i kontrola parametrów separatora winna 

zostać zapewniona zarówno z panelu sterowniczego separatora, jak i komputera 

zlokalizowanego w sterowni. 

 

 

Pytanie nr 2. 

W pkt. 12.9, na str. 50 OPZ zdefiniowano cele ekologiczne w tym dotyczące odzysku papieru. 

Prosimy o potwierdzenie, że cel ten odnosi  się do kolejnego etapu tj. po wyposażeniu 

instalacji w separator optyczny papieru. 

 

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy wymóg odnosi się do docelowego etapu 

modernizacji tj. po wyposażeniu instalacji w separator optyczny papieru. 

 

 

Pytanie nr 3. 

Na stronie 11 w pkt. 5 „Zasoby innych podmiotów” w podpunkcie 3 SIWZ napisano „(…) 

składa dokumenty wskazane w pkt. V.3.1. lit.a-c”. Czy należy rozumieć, że Zamawiającemu 

chodziło o punkt VI.3.1? Prosimy o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź nr 3. 

Zamawiający potwierdza, że w przytoczonym w pytaniu nr 3 zapisie chodziło o punkt VI.3.1. 

Tym samym zmianie ulega zapis w SIWZ w rozdziale VI, ust. 5 „Zasoby innych podmiotów”, 

punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  

3. Podmiot, który udostępnia zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu podlega badaniu, czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 

o których mowa w pkt. V.2.1 i składa dokumenty wskazane w pkt. VI.3.1. lit. a-c. 

 

 

 

 

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

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 


