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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Porządkowanie terenu po ogródkach
działkowych”.

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.
Pytanie 1 Proszę o wyjaśnienie dwóch pozycji z przedmiaru robót - wywóz gruzu i drugi - usunięcie
humusu z terenu prac - czy ma to być wywóz z utylizacją czy wskażecie państwo miejsce gdzie należy
te rzeczy zeskładować? (są sprzeczne informacje w załącznikach oferty). Czy jeśli mają być
zeskładowane w wyznaczonym miejscu to należy je rozplantować? w jakiej odległości od terenu
ogródków (raz pisze 4,5km a raz 5km)
Odp. 1 Wywóz gruzu i usunięcie humusu ma zostać wykonane poprzez zeskładowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. W miejscu zeskładowania gruz i humus należy rozplantować.
Wywóz gruzu z humusem na odległość 4,5 km. Płyty azbestowo-cementowe należy wywieźć wraz
z ich neutralizacją zgodnie z ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest.
Pytanie 2 Jeśli gruz ma być zeskładowany w wyznaczonym miejscu co z odpadami typu: drewno,
papa, siatka i słupki ogrodzeniowe?
Odp. 2 Gruz – poza płytami azbestowo-cementowymi, ma być złożony w miejscu wskazanym
do zeskładowania oraz rozplantowany.
Pytanie 3 Czy należy wyburzyć również fundamenty altanek czy wystarczy do poziomu terenu?
Odp. 3 Rozbiórki altanek należy dokonać wraz z fundamentami.
Pytanie 4 Czy przewidziana jest, przez Zamawiającego, akcja eksmisji "zamieszkujących" tam
bezdomnych?
Odp. 4 Eksmisja bezdomnych nie jest przewidziana.
Pytanie 5 Czy na rozbiórkę altanek Wykonawca będzie musiał uzyskać "Pozwolenie na rozbiórkę"
w Starostwie?
Odp. 5 Rozbiórki altanek zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego.

