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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 1 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie i budowa obiektów 

i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina 

Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o.” ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 510640-N-2020 w dniu 11.02.2020 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 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowa obiektów 

i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina 

Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o.” proszę o zamieszczenie 

w materiałach przetargowych: 

1. Badań geologicznych. 

2. Dokumentacji technicznej archiwalnej istniejących obiektów. 

3. Inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej istniejących obiektów. 

4. Projektu technologii dotyczącego instalacji technologicznej w obiektach 

przeznaczonych do budowy lub też modernizacji. 

Gdyby zamieszczenie którego z ww materiałów było niemożliwe, prosimy o informację, że 

oferenci nie będą go mieli do dyspozycji. 

 

Odpowiedź nr 1. 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o: 

1. Profile geotechniczne otworów badawczych zlokalizowanych w miejscu inwestycji 

stanowiące załącznik nr 4 do PFU. 

2. Posiadaną archiwalną dokumentację techniczną istniejących obiektów w wersji 

elektronicznej stanowiącą załącznik nr 5 do PFU. 

Jednocześnie Zamawiający informuje o możliwości wglądu przez Wykonawców do 

archiwalnego projektu budowlanego oraz do archiwalnej dokumentacji powykonawczej 

w siedzibie Zamawiającego we wcześniej uzgodnionym terminie (dni robocze w godz. 

7:00-15:00), jednak nie później niż do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 

3. Mapę zawierającą istniejące obiekty stanowiącą załącznik nr 6 do PFU. 

4. Projekt technologiczny stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

Z powodów dużych rozmiarów plików (brak możliwości przesłania plików przez e-mail) - 

wymienione materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego 

(zakładka: Zamówienia Publiczne). 

 

 

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. 

 


