
W związku z zapytaniem o wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji zamówienia, Nowotarska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu, na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu 

przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Nowym Targu, udziela następujących wyjaśnień: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytanie 1: 

Proszę o udzielenie informacji na temat otworów wrzutowych w pojemnikach na odpady 

zmieszane oraz na odpady biodegradowalne. Jaki typ otworu wrzutowego powinny posiadać 

w/w pojemniki? 

Odpowiedź 1: 

Pokrywa pojemników o pojemności 0,66 m
3
 i 1,1 m

3
, dla wszystkich frakcji objętych 

przedmiotem zamówienia, winna być wyposażona w co najmniej 1 otwór do wrzutu odpadów 

(np. gumową rozetę) lub w dodatkową mniejszą pokrywę typu ,,pokrywa w pokrywie”; 

Uwaga: w zakresie objętym treścią niniejszego zapytania dokonano uszczegółowienia 

specyfikacji warunków zamówienia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pytanie 2: 

Czy mogliby Państwo wprowadzić poprawki do SWIZ?  

Paragraf 1 pkt 17: ,,Wysokość nośników cenotwórczych do ewentualnych robót 

dodatkowych rozliczonych w oparciu o KNR”. Takiego dokumentu raczej nie możemy 

dostarczyć, nie dotyczy naszej branży. Paragraf 1, pkt 9: Charakterystykę firmy oraz 

posiadanie uprawnień w zakresie prac objętych przetargiem. Kserokopie uprawnień winny 

być dołączone do oferty, dotyczy to również zaświadczenia o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego” – nie dotyczy naszej branży pojemnikowej, a raczej branży 

budowlanej. 

Odpowiedź 2: 

Dokonano zmiany treści specyfikacji zamówienia wykreślając wnioskowane zapisy zgodnie 

z zapytaniem. Pozostawiono zapis dotyczący konieczności załączenia do oferty 

charakterystyki firmy. 

 

Pytanie 3: 

Czy pod wskazany adres jest możliwy wjazd pojazdu 24 tonowego z naczepą? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie podejmuje się oceny możliwości wjazdu pojazdu 24 tonowego z naczepą. 

W załączeniu przekazujemy mapę wskazującą miejsce dostawy pojemników na odpady 

komunalne.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pytanie 4: 

Czy poprzez rozładunek Zamawiający rozumie wystawienie pojemników za pomocą auta 

z windą oraz pozostawienie ich na placu rozładunkowym w postaci spiętrowanej? 

 



Odpowiedź 4: 

Poprzez rozładunek Zamawiający rozumie wystawienie pojemników za pomocą auta z windą 

oraz pozostawienie ich w postaci spiętrowanej na placu rozładunkowym przy ul. 

Podtatrzańskiej 74 w Nowym Targu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pytanie 5: 

Zamawiający wymaga aby pojemniki 660L oraz 1100L posiadały w pokrywie dodatkowy 

otwór do wrzutu odpadów. 

Czy poprzez powyższy zapis Zamawiający rozumie: 

 Dla odpadu ,,zmieszane” – dodatkowa mniejsza pokrywa 

 Dla odpadu ,,papier” – otwór zabezpieczony przed deszczem daszkiem wrzutowym 

 Dla odpadu ,,szkło” – 2x rozeta gumowa 

 Dla odpadu ,,metale i tworzywa sztuczne” – 2x rozeta gumowa 

 Dla odpadu ,,bio” – dodatkowa mniejsza pokrywa.  

Odpowiedź 5: 

Pokrywa pojemników o pojemności 0,66 m
3
 i 1,1 m

3
, dla wszystkich frakcji objętych 

przedmiotem zamówienia, winna być wyposażona w co najmniej 1 otwór do wrzutu odpadów 

(np. gumową rozetę) lub w dodatkową mniejszą pokrywę typu ,,pokrywa w pokrywie”; 

Uwaga: w zakresie objętym treścią niniejszego zapytania dokonana uszczegółowienia 

specyfikacji warunków zamówienia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pytanie 6: 

Zamawiający opisuje, że oferta winna zawierać charakterystykę firmy oraz posiadanie 

uprawnień w zakresie prac objętych przetargiem (kserokopie uprawnień winny być dołączone 

do oferty, dotyczy to również zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego). 

Dostawy pojemników nie posiadają takich uprawnień, gdyż nie są one wymagane przepisami 

prawa. Czy Zamawiający wykreśli ten punkt OPZ? 

Odpowiedź 6: 

Dokonano zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia wykreślając część 

wnioskowanego zapisu, tj. zapis: ,, […] oraz posiadanie uprawnień w zakresie prac objętych 

przetargiem. Kserokopie uprawnień winny być dołączone do oferty, dotyczy to również 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego”. 

Pozostawiono zapis dotyczący konieczności załączenia do oferty charakterystyki firmy. 

 

Pytanie 7: 

Zamawiający opisuje, że pokrywa pojemników o pojemności 0,66 m
3
 i 1,1 m

3
 powinna być 

wyposażona w otwór do wrzutu odpadów. Czy Zamawiający oczekuje dostawy pojemników 

z gumowymi rozetami, czy pojemników z pokrywą typu ,,pokrywa w pokrywie”. 

 

 

 



Odpowiedź 7: 

Pokrywa pojemników o pojemności 0,66 m3 i 1,1 m3, dla wszystkich frakcji objętych 

przedmiotem zamówienia, winna być wyposażona w co najmniej 1 otwór do wrzutu odpadów 

(np. gumową rozetę) lub w dodatkową mniejszą pokrywę typu ,,pokrywa w pokrywie”; 

Uwaga: w zakresie objętym treścią niniejszego zapytania dokonana uszczegółowienia 

specyfikacji warunków zamówienia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jednocześnie, Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, 

że  przedłuża terminu składania ofert do dnia 3 czerwca 2022 r. (piątek). 


