
Radomsko, 04.08.2014 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia

Dotyczy:  Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu  
    Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i 
     chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1) 
     Nr sprawy 249044-2014

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z 
późniejszymi zmianami), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach robót koniecznych do wykonania pomiędzy projektem 
budowlanym a przedmiarem robót:
Poz. 9 przedmiaru - "Uszczelnianie czaszy... folią z PE, PCW..." - 24 789,00 m2, w projekcie zaś widnieje ilość 
folii - 21 620 m2

Odpowiedź:
Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na budowę kwatery, a jeśli tak to wnioskujemy o jego 
udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, które zostanie udostępnione po podpisaniu umowy 
wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami o numerach 12/4, 13/4, 15/4, 16/4, 17/4, które 
wchodzą w zakres inwestycji, a nie zostały ujęte w wykazie działek w projekcie budowlanym?
Odpowiedź:
Tak,  Zamawiający  ma  prawo  do  dysponowania  nieruchomościami,  na  których  planowana  jest 
realizacja inwestycji.
Pytanie 4:
Prosimy o przedstawienie szczegółowego rysunku wykonania kotwienia folii i geowłókniny oraz wykonania 
rowu opaskowego w skarpie południowej, ponieważ wg naszej wiedzy występuje tam istniejące uzbrojenie.
Odpowiedź:
Szczegółowy  rysunek  zawiera  plik  T_Rys  9  szczegół  technologiczny  –  PB  Jadwinówka  PDF 
znajdujący się  w załączniku  do  SIWZ o nazwie:  Plik  samorozpakowujący się  z  załącznikami; 
Katalog: Projekt budowlany na budowę I kwatery/Projekt budowlany/Część Technologiczna.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dysponuje materiałem koniecznym do nadbudowy niecki (poz. 2,3,4,5 przedmiaru robót w 
ilości 37073,30 m3, 59317,28 Mg), czy też materiał ten należy zakupić i dostarczyć?
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie w sposób nieodpłatny udostępniał Wykonawcy materiału niezbędnego do 
wykonania Przedmiotu Zamówienia.
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