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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 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.” 

 

 Prosimy o rozważenie i doprecyzowanie sprawy przekazania Inwestorowi materiałów 

z rozbiórki. Zgodnie z PFU pkt 14, mają one zostać przekazane Inwestorowi. W jaki sposób 

potraktuje Inwestor materiały z rozbiórki wiat, jeżeli potencjalny Wykonawca wykona całą 

nową konstrukcję z materiałów nowych. W tym przypadku dostarczy Inwestorowi produkt 

lepszy od konstrukcji wykonanej z materiałów z demontażu. Dodatkowym aspektem 

rozwiązania jest możliwość ominięcia ograniczeń funkcjonalnych, wynikających z konieczności 

dopasowania w jakimś stopniu, stanu istniejącego konstrukcji, do nowych potrzeb. 

 Jeżeli Wykonawca zdecyduje o wykorzystaniu istniejącej konstrukcji, Inwestor otrzyma 

produkt w jakimś stopniu gorszy i nie będzie miał materiałów z rozbiórki. 

 

W tym szczególnym przypadku, zapis z pkt 14 promuje Oferentów proponującego gorsze 

rozwiązania. 

 

Odpowiedź nr 1. 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że w przypadku 

zastosowania przy przebudowie całkiem nowych materiałów zdemontowane materiały będą 

stanowiły własność Wykonawcy – dotyczy to tylko i wyłącznie przebudowy strefy przyjęcia 

odpadów, nie dotyczy zdemontowanych urządzeń technologicznych i zdemontowanych 

materiałów w innych częściach obiektu. Tym samym pkt. 14 w PFU otrzymuje brzmienie: 

„14. Przygotowanie terenu do Robót 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na 

których będą wykonane stałe elementy Sortowni Odpadów. Wszystkie materiały pozyskane 

w związku z rozbiórką infrastruktury i oczyszczeniem terenu, poza odpadami budowlanymi, 

stanowią własność Zamawiającego. Usunięcie tych materiałów winno być uzgodnione, co do 

sposobu zagospodarowania z Zamawiającym i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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W przypadku wykonania dla strefy przyjęcia odpadów całej nowej konstrukcji z nowych 

materiałów zdemontowane elementy tej strefy stanowią własność Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający określi zakres i ograniczenia 

planowanych prac, uwzględniając wymagania projektu budowlanego, stanowisko 

Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach umowy, życzenia Zamawiającego, 

właścicieli i użytkowników, warunki atmosferyczne wykonania robót i inne czynniki, które 

w opinii Zamawiającego mogą mieć wpływ lub na które mogą wpływać plany Wykonawcy. 

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie 

tworzyły się zastoiska wody opadowej. 

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleń lub inny istniejący 

element zostaną naruszone lub uszkodzone, należy je przywrócić do stanu pierwotnego 

w sposób trwały, wykorzystując do tego celu materiały o nie gorszych parametrach niż 

materiały, które pozostały w części niezniszczonej. 

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych albo demontażu istniejących urządzeń, należy 

zachować ostrożność. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wpływały na 

żadne roboty prowadzone w sąsiedztwie. Każda ewentualna szkoda powinna zostać 

naprawiona.” 

 

 

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. 

 

 


