
Niemodlin, 9 marca  2016 r.  

SZOZ/ZP-1/176/2016  

  

  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie          

pn. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy SZOZ, etap I – rozbiórka        

budynku gospodarczego”  

  

WYJAŚNIENIE 

treści SIWZ   

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 poz. 2164), wyjaśniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania 

w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.  

  

Wniosek z dnia 07.03.2016 r.  

  

Pyt. 1   

Prosimy o sprecyzowanie lokalizacji i sposobu składowania dachówki z rozbiórki.  

Odpowiedź: Zarówno sposób jak i lokalizacja składowania dachówki z rozbiórki leży po stronie 

Wykonawcy.   

  

Pyt. 2  Prosimy o sprecyzowanie lokalizacji i sposobu składowania elementów drewnianych z rozbiórki 

tj.: elementów więźby dachowej, podłóg/schodów, stolarki okiennej.  

Odpowiedź: Zarówno sposób jak i lokalizacja składowania elementów drewnianych z rozbiórki 

leży po stronie Wykonawcy.   

  

Pyt. 3   

Czy wcześniejsze demontaże: dachówki, elementów drewnianych (w celu ich odzysku) przed 

wyburzeniem obiektu są konieczne do przeprowadzenia rozbiórki (jako etapy poprzedzające 

wyburzenie ścian obiektu)?  

Odpowiedź: Wcześniejszy demontaż dachówki i elementów drewnianych w celu ich odzysku nie 

są konieczne. Zamawiający pozostawia tę kwestię do wyboru Wykonawcy.  

  

Pyt. 4   

W punkcie 5.2 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zamawiający podaje aby wywieść zdegradowany 

materiał na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Proszę wyjaśnić co wchodzi w skład zdegradowanego materiału i jak daleko znajduje się odkład?   

Odpowiedź: W skład zdegradowanego materiału wchodzą wszystkie materiały z rozbiórki. 

Zamawiający nie wskazał miejsca odkładu, gdyż pozostawia to w gestii Wykonawcy.  

  

Pyt. 5   

W punkcie 5.3 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zamawiający podaje, że zagospodarowanie 

materiału oraz jego wywóz z terenu rozbiórki należy do wykonawcy.  

Natomiast w punkcie 4.0 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zamawiający wskazuje, że miejsce 

odkładu materiału wskaże inwestor.  

Proszę o podanie po czyjej stronie będzie koszt utylizacji materiałów z rozbiórki?  

Odpowiedź: Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki będzie po stronie Wykonawcy.  

  

Pyt. 6  Czy zamawiający dokonał zgłoszenia budynku do 

rozbiórki?  



Jeżeli tego nie uczynił to nie możliwe będzie wykonanie umowy w ciągu 40 dni od daty podpisania, 

ponieważ uprawomocnienie zgłoszenia wynosi 30 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający posiada pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, w tym na 

rozbiórkę przedmiotowego budynku, zatem nie jest wymagany termin 30-dniowy,  a termin 7-

dniowy na zgłoszenie (w załączeniu Zamawiający przedkłada kserokopię decyzji).   

  

  

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ 

i wiążą Wykonawców.   

 

 

ZATWIERDZAM 

                                                                                            Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

          Teresa Adamczyk 
 

 

         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się         

na stronie internetowej Zamawiającego                    

w dniu 09.03.2016 r.  


