Numer referencyjny: 2/RB/19

Bolesławiec, dnia 2019-04-18

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.04.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, na:
„Rozbiórka budynku administracyjnego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki
i uprzątnięciem terenu, znajdującego się w Bolesławcu przy ulicy Zwycięstwa 9”
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
1. Prosimy o potwierdzenie, że budynek podlegający rozbiórce jest odłączony od
wszystkich mediów i przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych nie ma konieczności
dokonywania zgłoszeń do zarządców tych mediów?
2. Czy w budynku do rozbiórki zalegają jakieś śmieci? Prosimy o określenie ich rodzaju i
ilości?
3. Czy złom i stal z rozbiórki stają się własnością wykonawcy robót?
4. Czy Zamawiający dopuszcza mechaniczny sposób rozbiórki tj. koparkami ze
specjalistycznym osprzętem wyburzeniowym (nożyce do kruszenia betonu, młoty
wyburzeniowe) ?
5. Prosimy o potwierdzenie, że w budynku podlegającemu rozbiórce nie ma odpadów
niebezpiecznych np. eternitu?
6. Pojazdy o jakiej nośności mogą się poruszać po drogach dojazdowych do placu budowy
- rozbiórki?
7. Czy Zamawiający wyda Wykonawcy robót pozwolenie na poruszanie się po drogach
dojazdowych do terenu rozbiórki pojazdów ciężarowych o DMC 40 t ?
8. Jakiego rodzaju próby i badania Zamawiający ma na myśli, które wykonawca robót
winien zorganizować i przeprowadzić ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

1. Według punktu 3.5 SIWZ.
2. Nie, w budynku nie ma zbędnych śmieci.

3. Tak, zgodnie z poz. 24 przedmiaru.
4. Postępować zgodnie z punktem 3.6.9; 3.6.11 i 12 SIWZ.
5. Zamawiający potwierdza, że w budynku podlegającemu rozbiórce nie ma odpadów
niebezpiecznych np. eternitu.
6. Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, należy zwrócić się do zarządcy dróg (ul.
Zwycięstwa, Jeleniogórska), którym jest Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Zarząd
Dróg Powiatowych w Bolesławcu.
7. Zamawiający nie ma takich uprawnień, należy zwrócić się do zarządcy dróg (ul.
Zwycięstwa, Jeleniogórska), którym jest Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Zarząd
Dróg Powiatowych w Bolesławcu.
8. Jeżeli przy prowadzeniu prac rozbiórkowych przepisy prawa wymagają dokonania “prób,
badań i odbiorów” to należy je uwzględnić w wycenie.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje
bez zmian.
Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są do uwzględnienia powyższych
zmian.
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje
przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.
Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Prezes Zarządu
/-/ Emil Zając
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