1. W odpowiedzi na wniosek jednego z Wykonawców, który zwrócił się do
zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
„Chciałbym uzyskać odpowiedzi na pytanie dotyczące przetargu „Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”.
Jeśli firma posiada własne składowisko odpadów niebezpiecznych, czy może
składować i utylizować azbest, który zostanie usunięty z Gminy Sierpc na własnym
składowisku, który znajduje się w miejscowości X?”
Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że zamówienie powinno zostać wykonane zgodnie
z opisem zawartym w części IV, p.2, pp3) SIWZ
„Zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych położonym najbliżej
miejsca ich wytworzenia tj. w miejscowości Rachocin, gm. Sierpc,
przetransportowanych odpadów o kodzie 17 06 01* (Materiały izolacyjne
zawierające azbest)”.
Powyższy warunek jest zgodny z art.9 ust. 2 ustawy wym. w cz. IV p. 3, pp. 1)
SIWZ.
2. W odpowiedzi na wniosek jednego z Wykonawców zamieszczony niżej

Zamawiający udziela odpowiedzi:
ad 1
należy rozumieć tak, że ilość unieszkodliwianych materiałów z różnych powodów może ulec
zmianie.
ad 2
patrz p. 4 niniejszego pisma
ad 3
a) zabezpieczone zgodnie z wymogami ustawy, gotowe do transportu, brak danych
o dostępie sprzętu załadunkowego,
b) patrz lit. a,
c) brak danych o dostępie sprzętu załadunkowego,
d) brak danych o możliwości dojazdu samochodem ciężarowym.
ad 4
a) patrz cz. IX, p. 7 SIWZ,
b) patrz cz. IX, p. 7 SIWZ,
c) patrz cz. IX, p. 7 SIWZ,
d) patrz cz. IX, p. 7 SIWZ.
ad 5
nie przewiduje się kary za niedotrzymanie terminu nie z winy Wykonawcy - po
udokumentowaniu powyższego.
ad 6
pomiary materiałów zawierających azbest na posesjach objętych zamówieniem zostały
dokonane z natury, oczywistym jest ze nie jest to doskonałe odzwierciedlenie rzeczywistości,
dlatego ilość azbestu zostanie dokonana po demontażu przez Wykonawcę po zatwierdzeniu
przez przedstawiciela Zamawiającego,
ad 7
oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac z zachowanie właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych – zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających (Dz. U. 2004 nr 71 poz.649)
ad 8
patrz p.1 niniejszego pisma.
ad 9
patrz §3 p.3 wzoru umowy
3. Zamawiający informuje uprzejmie, że w załączniku nr 8 do SIWZ („Wykaz
nieruchomości, z których w roku 2010 należy usunąć azbest wraz z informacja o ilości
i stanie wyrobów zawierających azbest”) omyłkowo nie zawarto trzech
nieruchomości, co spowodowało rozbieżność w obmiarze wynikającym z „Wykazu...”
w stosunku do ilości wymienionych w cz. IV SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamówienie obejmuje również niżej wymienione nieruchomości:

Adres obiektu
27. ul.Traugutta 8, 09-200 Sierpc
28. Pl.Chopina 12, 09-200 Sierpc
29. ul.Żeromskiego 12, 09-200 Sierpc

ilość utylizowanego azbestu
do zdjęcia
[m2]
[kg]
250,00
3 250,00
40,00
520,00
22,00
286,00

4. W związku z nieścisłościami ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia:
liczba nieruchomości, z których azbest będzie demontowany, transportowany
i utylizowany (cz. IV, p. 2, pp 1)) - 22
liczba nieruchomości, z których azbest będzie transportowany i utylizowany (cz. IV,
p. 2, pp 2)) - 29 (przy czym na nieruchomości nr 11 zał. nr 8 SIWZ przewidziane są
oba rodzaje usługi).
5. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 9 września 2010;
odpowiednio godziny: 13:00 i 13:15. Analogicznie ulega zmianie opis przygotowania
koperty cz. sposób opis
6. Termin związania ofertą ulega zmianie na 29 (dwadzieścia dziewięć) dni.
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