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Odpowiedzi na pytania do SIWZnT

I

Przedmiot zam6wienia: Rekultywacja gminnych skladowisk odpad6w komunalnych
woj ew6dztwa podlaskiego.

Zamawiaj4cy

Burmistrz Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego20; 18-500 Kolno

Zgodnie
2e

z

art. 38 ust.

1

ustawy Prawo zam6wieri publicznych informujg,

w postgpowaniu wyptynEly potania do S[WZ:

Pytania nr

I

Czy Zarnawrajqcy vzna warunek za spelniony jezeli wykonawca nie posiada odpowiednich
Srodk6w finansowych na swoim koncie ale posiada zdolnoS6 kredytowq.Czy Zamawiajqcy

uzna warunek
kredytowej

za spelniony jezeli

Wykonawca udokumentuje posiadanie zdolnoSci

?

OdpowiedZ: Zarnawiaj4cy :uzna warunek za spelniony jeheli wykonawca posiada zdolnoSd
kredytow4 dzialY ust.

Srtania nr

1

pkt 4 SIWZ.

2

Czyjq wlasno6ciq bgd4 mateialy

z rozbi6rek, je2eli Zamawiaj4cego to na jak4

odlegloS6

trzebabgdzie odwie26?

Odpowied2: Wskazane przez Zamawiaj4cego materialy

z

rozbi6rek nalehe( bEdq

Zarnawraj4cego. Wykonawca odwiezie materialy za pokwitowaniem iloSci

i

do

asortymentu w

miejsce wskazane przez Zamawiajqcego w odlegloSci do 5 km od terenu budowy $ 2 ust. 19

w Zal1czniku Nr 9 Wz6r umowy.
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Pytania nr 3
Grabowo

- W przedmiarze

ScieZki informacyjnej nie ma pozycji dotyczqcej opracowania

projektu grafrcznego tak jak w pozostalych zadaniach; czy Zamawiaj4cy dostarczy projekt
grafrczny na to zadanie?

Odpowiedz: Wykonanie projektu graficznego tablicy le2y po stronie Wykonawcy. Przedmiar

rob6t zostal uzupelniony

o

brakuj4ca pozycjg

Zamawiaj4cego w Modyfikacjinr

I

i

zamieszczony

na stronie

internetowej

z dnia 08.06.2015 r.

Pytania nr 4
Grabowo- W przedmiarze-element 6.1- jest zapis ,dow6z warstwy gruntu mineralnego ustalid
bezpo6rednio z Inwestorem"; czy to oznacza 2e Inwestor nieodplatnie udostgpni ten grunt,

jezeli tak to z jakiej odlegloSci trzeba bgdzie dowie26?
Odpowied2: Wykonawca zapewni dow6z i zakup gruntu we wlasnym zakresie.

Pytania nr 5
Hajn6wka- W poz 34 przedmiaru przyjgto naprawg ogrodzenia; jakie roboty trzeba bgdzie
wykona6 przy tej naprawie?
OdpowiedZ: Nale2y wykona6 nowe ogrodzenie o parametrach jak w przedmiarze na dlugoSci
200 m w miej scach wskazanych przez Zarnawiajacego.

$rtania nr 6
Kulesze -W przedmiarze-element 4- jest zapis "wraz

z

dowiezionymi wczeSniej przez

Inwestora odpadami"; czy to ozfiacza 2e Inwestor nieodplatnie udostgpni te odpady, czy bEd4
one skladowane w s4siedawie rekultywowanego skladowiska ?

OdpowiedZ: lnwestor nie posiada dodatkowych odpad6w przeznaczonych do rekultywacji.

Ksztahowanie skarpy

i

wierzchowiny na bazie zeskJadowanych do tej pory odpad6w na

skladowisku.

Pytania nr 7
Kulesze -W przedmiarze-elernent 5- jest zapis "dow6z warstwy gruntu mineralnego ustalii
bezpoSrednio z Inwestorem"; czy

to oznacza

2e Inwestor nieodplatnie udostgpni ten grunt,

jezeli tak to z jakiej odlegloSci trzeba bgdzie dowrcflC, ?
OdpowiedZ: Wykonawca zapewni dow6z i zakup gruntu we wlasnym zakresie.

A

4

INFRA'TRUKTURA

ur{TAEURoPUs*
FUNDUszsPoJNoso

HSg*g,yJlI*o^"*

[ ,'..
:.,.1
|

I
|

Pytania nr 8

Radzil6w -W przedmiarze-element 5- jest zapis "wraz

z

dowiezionymi wczesniej przez

Inwestora odpadami"; czy to oznacza 2e Inwestor nieodplatnie udostgpni te odpady, czy bEd4
one skladowane w sqsiedztwie rekultywowanego skladowiska ?

OdpowiedZ: lnwestor nie posiada dodatkowych odpad6w przeznaczonych do rekultywacji.
Ksztahowanie skarpy

i wierzchowiny na bazie zeskladowanych do tej pory odpad6w na

skladowisku.

Srtania nr 9
Radzil6w -W przedmiarze-elernent 6- jest zapis "dow6z warstwy gruntu mineralnego ustalid
bezpoSrednio z Inwestorem"; czy to omacza 2e Inwestor nieodplatnie udostgpni ten grunt,

jehelitak to z jakiej odlegloSci trzebabgdzie dowie26?
OdpowiedZ: Wykonawca zapewni dow6z i zakup gruntu we wlasnym zalcresie.

Srtania nr 10
Czy do oferty nale?y zalyczy| kosztorysy ofertowe? (ezeli maj4 by6 dol4czone, to prosimy o
okreSlenie czy maj4to

byi kosztorysy

szczeg6lowe czy uproszczone).

OdpowiedZ: Do oferty nale?y dolqczytjedynie formularz cenowy zadania. Wz6r formularza

zostal zarieszczony na stronie internetowej Zarnawiaj4cego

w Modyfikacji nr

08.06.2015 r. - ,,Zalqcznik nr 1a - formularz cenowy zadafl".

JednoczeSnie

informujg, ie termin skladania ofert pozostaje bez zmian.

ndrz{Dudn

I z dnra

