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Wykonawcy wszyscy
Dotyczyć przetargu nieogranięzonysO.
gminy Brusy

u Usuwanie wyrobów zawieraigęyęh azbest_ z terenu

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela
wyjaśnień na skierowane przez Wykonawcę zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. W Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający szacuje łączną ilość odpadów
przewidzianą do usunięcia z terenu gminy Brusy w ramach zadania wynoszącą 450,000 Mg.
Czy Zamawiający na podstawie złożonych wniosków posiada informacje o stopniu
przygotowania do odbioru odpadów ujętych w zadaniu? Jeśli TAK, to zwracamy się z prośbą
o przekazanie jednoznacznej informacji dotyczącej stopnia przygotowania do odbioru odpadów
zlokalizowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Brusy.
Odp. Ok. 150 Mg jest możliwe do odbioru.
2. W Rozdziale IV. Terminy wykonania zamówienia Zamawiający określił termin dla zadania
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - likwidacja skutków klęski
żywiołowej” do 25 września 2020 r. Czy z uwagi na brak precyzyjnych informacji dotyczących
stanu w jakim znajdują się wyroby zawierające azbest zlokalizowane na terenie gminy Brusy
(znaczne rozdrobnienie odpadów po uszkodzeniu poszycia dachowego powstałego na skutek
działania wiatru) istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji do dnia 31 października
2020 r.?
Odp. Przedmiotowe płyty nie są nadmiernie rozdrobnione lecz popękane. Warunki
zmiany terminu wykonania zamówienia zostały określone w §8 Załącznika Nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy.
3. W Rozdziale IV. Terminy wykonania zamówienia Zamawiający określił termin dla zadania
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - edycja 2019” do
31 października 2020 r. Czy w związku ze znacznym zakresem prac obejmujących zbieranie,
zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości
położonych oraz ich załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwiania, przy założeniu
gotowości do jednoczesnego wywozu wyrobów zawierających azbest z różnych lokalizacji
z wykorzystaniem co najmniej 4 ekip istnieje możliwość wydłużenia terminu zakończenia
terminu realizacji do 30 listopada 2020 r.?
Odp. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia zostały określone w §8 Załącznika
Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.
Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
Z up. Burmistrza
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