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

Rzędów, 21.03.2012 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 
 
Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 
Numer referencyjny nadany sprawie: ZGOK.JRP.P/5/12 

 

W wyniku analizy udostępnionych przez Państwa dokumentów przetargowych podajemy poniżej 
problemy i prosimy o ich wyjaśnienie: 
 
Pytanie 1. 
Czy pozostałe po wycince drzew dłużyce, karpiny i gałęzie należy usunąć z terenu budowy a 
koszty ich wywiezienia wliczyć do oferty cenowej?  
 
Odpowiedź.  
Wszystkie pozostałe po wycince drzew dłużyce, karpiny i gałęzie należy usunąć z terenu budowy 
a koszty ich wywiezienia wliczyć do ceny ofertowej. 

 
Pytanie 2. 
Czy utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących obiektów wchodzi w zakres 
niniejszego przetargu? Jeżeli tak, to kto ponosi koszty tej utylizacji; Zamawiający czy 
Wykonawca?  
 
Odpowiedź. 

 

 
 



2 
 
 

Materiał z rozbiórki mogący zostać ponownie wykorzystany jest własnością Zamawiającego i 
należy go odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się w odległości 
maksymalnie 5 km od miejsca rozbiórki. 
Odpady powstałe w toku realizacji inwestycji Wykonawca ma zagospodarować na własny koszt 
zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 
 
Pytanie 3. 
Prosimy o uściślenie rozwiązania materiałowego dla projektowanego placu z płyt betonowych 
prefabrykowanych o łącznej powierzchni 882 m2 ; czy należy wykonać go z  nowych płyt czy z 
płyt pozyskanych z demontażu?  
 
Odpowiedź. 
Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia uwzględniając dane wynikające z analizy 
dokumentacji projektowej (projekty budowalne, projekty wykonawcze), specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, przy czym przedmiary robót są uzupełnieniem 
opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą  stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia. 
 
Pytanie 4. 
Udostępnione przedmiary robót uwzględniają przy robotach. ziemnych wywóz urobku z 
wykopów na odległość do 1 km. Prosimy o potwierdzenie, iż ziemię z wykopów można będzie 
składować w obrębie terenu realizacji inwestycji. Jeżeli jest to nie możliwe, prosimy o wskazanie 
konkretnej odległości w km dla miejsca składowania urobku?  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie 5. 
Prosimy o informację, czy obie ładowarki kołowe (przegubowe) należy wyposażyć w hak do 
podnoszenia ciężkich elementów?  
 
Odpowiedź. 
Tak obie ładowarki kołowe przegubowe należy wyposażyć w hak do podnoszenia ciężkich 
elementów. 
 
Pytanie 6. 
Prosimy o informację, czy oba samochody - Hakowce, powinny posiadać podwozia o 
dopuszczalnej nożności, odpowiednio dla: 

- przedniego zawieszenia min. 8t,  
- tylnego zawieszenia min. 19t ,  

W przypadku Hakowca z urządzeniem hakowym o udźwigu 10t jest to nieuzasadnione.  
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Odpowiedź. 
Tak hakowiec powinien podwozie o dopuszczalnej nośności min. 8 ton a tylnego 19 ton. 
 
Pytanie 7. 
Prosimy o informację, czy samochody ciężarowe przeznaczonego do obsługi linii sortowniczej 
projektowanego ZGOK w Rzędowie mają być wyposażone zarówno w urządzenia Hakowe 
(odpowiednio 10 i 20 t) jak również w HDS-y?  
Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganych parametrów dla urządzeń HDS.  
 
Odpowiedź. 
Tak. 
Urządzenie HDS musi być dostosowane do odbioru kontenerów z odpadami wysortowanymi w 
sortowni, w tym głównie balast, który będzie wożony na kwaterę składowania.  
 
Pytanie 8 
Prosimy u uzupełnienie Dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia - 
Część III.2. Projekty wykonawcze - T.10 Sortownia Obiekt 11 - sortownia obiekt nr 11 cz. 2 
(BRANŻA: Konstrukcja - fundamenty, ściany oporowe, kanały technologiczne, rozdzielnia n/n, 
pomieszczenia sanitarne) o rysunki konstrukcyjne (warsztatowe).  
Brak tej dokumentacji nie pozwala na przeprowadzenie prawidłowej wyceny.  
 
Odpowiedź. 
Zgodnie z opisem do proj. konstrukcji hali tom 10.2 p.1 dostawa konstrukcji i obudowy hali wraz 
z proj. wykonawczym winna być przedmiotem oferty Wykonawcy robót. Wszelkie wymagane 
parametry techniczne hali znajdują się w tomie 10.1. PW Architektura. Przykładowy projekt 
konstrukcji hali znajduje się w Projekcie Budowlanym tom 2.1. 
 
Pytanie 9 
Zamawiający w Dokumentacji projektowej służącej do opisu Przedmiotu zamówienia - Część  
III.5 Opracowania ró żne - T.5.1 Badania geotechniczne zamieścił dokumentację badań 
geotechnicznych wykonaną we wrześniu 2004r. Prosimy o informację, czy badania te są nadal 
aktualne czy na terenie inwestycji od momentu przeprowadzenia powyższych badań były 
wykonywane warstwy nasypowe. Informacje te są kluczowe do przeprowadzenia prawidłowej 
wyceny.  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający posiada dokumentację badań geotechnicznych wykonaną we wrześniu 2004r. 
Od momentu przeprowadzenia powyższych badań nie były wykonywane warstwy nasypowe. 
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Pytanie 10 
Zamawiający w dniu 1 marca 2012 r. na swojej stronie internetowej zamieścił plik o nazwie 
Wyjaśnienie SIWZ 01.03.2012 r., który przy próbie otwarcia podaje komunikat „plik nie 
istnieje". Prosimy o zamieszczenie poprawnego pliku.  
 
Odpowiedź. 
Plik o nazwie Wyjaśnienie SIWZ 01.03.2012 r., - jest poprawny. 
 
 
 
        ZATWIERDZAM:  

 

           PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

                    Dnia: 21.03.2012 r. 


