
 
 
 

 Czeremcha, dn. 02.10.2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2020.ES 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12, realizowanego na 

podstawie projektu pn. ,,Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w 

Czeremsze” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, nr Projektu RPO.06.01.00-20-

0026/19 

 

Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, działając w oparciu o art. 38 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), 

przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań 

i wątpliwości do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

1. Wykonawca pyta, czy wyposażenie kontenera typu EKO-SKŁAD w pojemnik na zużyte 

akumulatory, pojemnik na zużyte źródła światła, pojemnik na zużyte baterie, pojemnik na 

przeterminowane lekarstwa, atestowane beczki, zestaw sorbentów polipropylenowych, 

wagę legalizowaną, leży po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wyposażenia 

kontenera typu EKO-SKŁAD we wskazane wyposażenie. 

2. Wykonawca, nawiązując do uprzednio zamieszczonych wyjaśnień treści SIWZ twierdzi, że 

projekt wykonawczy branży elektrycznej i sanitarnej dotyczy wyłącznie tych branż. 

Branża budowlana nie została ujęta, natomiast załączony przedmiar zawiera pełen zakres 

budowlany: rozbiórki, roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, posadzki, stolarkę, 

tynki itd. Projekt nie wskazuje żadnych materiałów wykorzystywanych przy remoncie 

kotłowni, nie ma zestawienia stolarki (przedmiar wskazuje na drzwi zewnętrzne EI30, 

których nie ma w dokumentacji). W związku z tym Wykonawca prosi o uzupełnienie 

dokumentacji o branżę budowlaną.  

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres prac budowlanych obejmujących kotłownię został 

zawarty w projekcie wykonawczym dotyczącym branży sanitarnej. Dodatkowo został 

ujęty w dziale 4 przedmiaru robót z branży architektonicznej (na stronach od 14 do 17). 

Zamawiający informuje, iż cały zakres robót ujętych w dziale 4 przedmiaru robót 

z branży architektonicznej wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia i Wykonawcy 

składający oferty powinni uwzględnić go w cenie ofertowej.  

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. 

Z poważaniem: 

 

Wójt Gminy 
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