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WYJAŚNIENIE

dnia 22.05.2013r.

TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usuwanie
wyrobów azbestowych z terenu gminy Łagiewniki w 2013r.".
Urząd Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, informuje, że
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych [dalej Pzp] (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz, 759 z późno zm,), wykonawca może zwrócić się do zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [dalej SIWZ]. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, czyli wartość poniżej 200.000 euro. Zamawiający niezwłocznie udziela
wyjaśnień, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert
Zapytanie 1:
Zamawiający, w punkcie 4.4 lit. c SIWZ, jako warunek udziału w postępowaniu wymaga
od Wykonawcy utylizacji zdemontowanego
azbestu na najbliższym składowisku odpadów
niebezpiecznych przystosowanych do tego celu.
Wobec powyższego
Wykonawca
zwraca się z zapytaniem
do Zamawiającego
czy
w przypadku
możliwości
zaproponowania
korzystniejszej
ceny, azbest może zostać
zutylizowany na składowisku zlokalizowanym dalej niż najbliższe?
Wyjaśnienie:
Zamawiający
składowisku

dopuszcza
zlokalizowanym

możliwość
utylizacji
dalej niż najbliższe.

zdemontowanego

azbestu

na

Zapytanie 2:
Wykonawca
prosi o zweryfikowanie
zastosowanego
przelicznika
powierzchni
azbestu
do masy. Podany w SIWZ przelicznik wynosi 11 kg/mkw, Doświadczenie
naszej firmy
związane z demontażem płyt azbestowych wskazuje na przelicznik 14 - 15 kg/mkw.
Wyjaśnienie:
Zamawiający

podtrzymuje

Zgodnie z art, 38 ust. 2
przekazuje wykonawcom,
którym
specyfikacja
jest udostępniana
http://lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/.
Zamawiający niezwłocznie
później niż na 2 dni przed upływem

podany w SIWZ przelicznik

11 kg/mkw.

ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
na stronie internetowej,
zamieszcza
na tej stronie, czyli
udzielił wyjaśnień. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, nie
terminu składania ofert.
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