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

                                                     

Rzędów, 27.02.2012 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 

 
DOTYCZY: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach 
Projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w  
Rzędowie gmina Tuczępy" KONTRAKT 03  
 
W nawiązaniu do przetargu na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w  
ramach projektu: ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy" KONTRAKT 03 prosimy o odpowiedz na następujące pytania:  
 
Pytanie 1. 
Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej i odbioru robót z zakresu technologii  
sortowni i kompostowni.  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający udostępnił w Części III Opisu przedmiotu zamówienia – pełną dokumentacje 
projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 2. 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej .  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej 
 
Pytanie 3. 
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Ponieważ projekt budowlany został sporządzony w roku 2005 prosimy o załączenie  
pozwolenia na budowę wraz z informacją czy w/w pozwolenie jest nadal aktualne.  
 
Odpowiedź 
W załączeniu do niniejszego pytania przedkładamy: 
- decyzję Nr 178/2005 z dnia 29.06.2005 roku znak: BI-7351/178/2005 zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 
Rzędowie (kategorii – XXII- ej) wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach Nr 144/1, 
144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15 obręb 3 Dobrów, i dz. Nr 122/6 obręb 12 Rzedów.  
- decyzję znak: AB.6741.1.108.2011 z dnia 07.09.2011 roku zmieniającą decyzję Starosty 
Buskiego z dnia 29.06.2005 roku, znak:AB-7351/178/2005 w sprawie pozwolenia na budowę 
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie (kategorii XXII-ej) wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi na działkach Nr 144/1, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15 
obręb 3 Dobrów i na działce Nr 122/6 obręb 12 Rzędów wydaną dla Ekologicznego Związku 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, przeniesioną na rzecz Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40, 28 - 142 Tuczępy decyzją znak:AB-0550/27/09 
z dnia 16.03.2009 roku. 
Jednocześnie informujemy, że pozwolenie na budowę jest nadal aktualne. 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o uzupełnienie w przedmiarach pozycji dotyczących technologii sortownia  
odpadów.  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane przedmiary robót. Przedmiary stanowią jedynie 
wersje pomocniczą w celu przygotowania oferty. 
 
Pytanie 5. 
Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie dwg celem weryfikacji przedmiarów  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada rysunków w formacie dwg. 
 
Pytanie 6. 
Prosimy o informację dotyczące ewentualnej rekultywacji terenów pokopalnianych i czy  
zostały przeprowadzone badania dotyczące występowania substancji niebezpiecznych które  
będą musiały być usunięte przed budową zakładu.  
 
Odpowiedź 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ 
 
Pytanie 7. 
Prosimy o przekazanie załącznika nr 7 i 8 do projektu T.2.8 Projekt budowlany-  
technologia w formie drukowanej gdyż załączony tekst jest nieczytelny  
 
Odpowiedź 
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Załącznik nr 7 i 8 do projektu T.2.8 Projekt budowlany- technologia stanowią notatki służbowe, 
które po zrobieniu kserokopii mają taki sam odczyt jak zamieszczone na stronie internetowe. W 
związku z tym, Zamawiający nie widzi konieczności przekazywania w/w załączników w formie 
drukowanej. 

 
        ZATWIERDZAM: 

       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

  

                  Dnia: 27.02.2012 r. 


