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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

Rzędów, 21.02.2012 r. 

 

 
                              UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 
 

Wyjaśnienie do SIWZ 

„W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia na „Budowę Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu : „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina  Tuczępy  – Kontrakt 03” prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytania: 

Pytanie nr 1 : 

Czy w ramach powyższego zamówienia Zamawiający przewiduje również dostawy maszyn i 
urządzeń? Jeśli tak to prosimy o ich wykaz, gdyż nie jest to jednoznacznie wskazane na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Przedmiotowe zamówienie obejmuje również dostawę  maszyn i urządzeń. Wykaz maszyn i 
urządzeń zawiera projekt budowlany ,  wykonawczy i technologiczny zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

Pytanie nr 2: 

Czy w ramach powyższego zamówienia Zamawiający przewiduje jedynie roboty budowlane, czy 
również zabudowę wyposażenia i uruchomienie sortowni? Jeśli tak to prosimy o wykaz urządzeń 
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do zabudowy sortowni, gdyż nie jest to jednoznacznie wskazane na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Przedmiotowe  zamówienie obejmuje budowę Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych                
z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych  
wraz  z zabudową urządzeń i uruchomieniem sortowni.  Wykaz urządzeń do zabudowy sortowni 
zawiera projekt budowlany, wykonawczy i technologiczny zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

Pytanie nr 3 : 

Czy zabudowa wagi samochodowej stanowi część budowlaną powyższego zamówienia? Jeśli nie 
to prosimy wskazać parametry wagi, gdyż nie jest to jednoznacznie wskazane na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

Odpowiedź : 

Zabudowa wagi samochodowej stanowi część budowlaną przedmiotowego zamówienia. 
Parametry wagi są zawarte w dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

  
        ZATWIERDZAM: 

 

      PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

         Dnia: 21.02.2012 r. 

 
 

         


