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………………………. 

/Zamawiający/ 

 

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbiórka budynków 

 i   obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami”. 

 

W odpowiedzi do zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 : 

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem, proszę o informację czy firma wykonująca zadanie musi posiadać 

decyzje na gospodarkę odpadami, m.in. zbieranie i przetwarzanie odpadów?  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1: 

W przypadku gdy firma sama wykonuje utylizację materiałów porozbiórkowych winna posiadać 

stosowną koncesję.  

 

Pytanie 2 : 

Co rozumie Zamawiający pod zapytaniem „recykling materiałów porozbiórkowych”. 

Jeśli w domyśle ma być kruszenie, bo nie podano do jakiej frakcji ma być kruszone, czy tylko betony, 

czy łącznie z cegłą? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2: 

     Recykling materiałów porozbiórkowych należy przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym.             

Zamawiający nie określa metody ani stopnia rozdrobnienia kruszywa. Gruz porozbiórkowy może być 

wywieziony na składowisko odpadów lub zagospodarowany inaczej przez Wykonawcę zgodnie 

     z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie 3: 

„Rekultywacja terenu po wyburzonych obiektach”- co Zamawiający ma na myśli podając odległość od 

wykopów na „pozyskanie ziemi roślinnej na rekultywację”, czy Zamawiający wskaże miejsce na 

pozyskanie ziemi roślinnej, czy Wykonawca we własnym zakresie ma pozyskać  i przywieźć  na tereny 

budowy „ziemię roślinną”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3 : 

Wykonawca we własnym zakresie ma pozyskać i przywieźć ziemię roślinną na rekultywację. Na etapie 

projektowania ustalono odległość do miejsca pozyskania ziemi na zasypki do 5 km. Należy nawieźć 

ziemię, zasypać wykopy, zagęścić w sposób zapobiegający zapadanie się terenu, wyplantować 

i zniwelować. 

 

Pytanie 4 : 

Co z pozostałymi na terenie rozbiórki odpadami (opony, worki ze śmieciami, meble, fotele), czy też 

należy to wycenić dodatkowo?  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4 : 

Usuwanie z terenu rozbiórki odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych  leży 

w obowiązku Wykonawcy i stanowi t.z.w. koszty ogólne. Usuwanie z terenu innych odpadów, nie 

powstałych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych leży po stronie Zamawiającego.  



   

 

     Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wprowadza w Specyfikacji istotnych Warunków 

Zamówienia następująca zmianę: 

 

      PUNKT 21. 1 SIWZ (w zakresie terminu składanych ofert) 

      BYŁO 

Oferty należy złożyć do dnia: 15.11.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat) 

ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 

 

      JEST 

Oferty należy złożyć do dnia: 19.11.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat) 

ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 

 

      PUNKT 21.3 SIWZ (w zakresie opisu składanych  ofert) 

      BYŁO 

 

      Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany    

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący:  

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

„Rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami”. 

Nie otwierać przed 15.11.2019 r. godz. 10:30. 

JEST 

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w 

punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone 

w sposób następujący:  

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

„Rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami”. 

Nie otwierać przed 19.11.2019 r. godz. 10:30. 

 

PUNKT 21.6 SIWZ (w zakresie terminu otwarcia ofert) 

BYŁO: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, Sala Ślubów. 

 

JEST: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, Sala Ślubów. 

 

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

 

 

      Mariusz Woźniak 

 

/-/ Wójt Gminy Grodziec 


