Iława, dnia 10.03.2017r.

GMINA MIEJSKA IŁAWA
NIP 744-166-00-83 Regon 510743456
(adres do korespondencji)

URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 IŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.4.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą
Wiejską.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164
z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską:

Zapytanie 1
W nawiązaniu do zapisów §2 pkt 2 ppkt l)b) projektu umowy materiały rozbiórkowe pochodzące z robót
przeprowadzonych w ramach zamówienia stanowić będą własność Wykonawcy i Wykonawca uwzględnia to w cenie
ofertowej, pomniejszając stosownie wartość robót rozbiórkowych. Wykonawca zobowiązany jest do
zagospodarowania materiałów rozbiórkowych w sposób przewidziany w art. 17 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r o
odpadach (Dz.U. 2016.1987 z późn.zm). Zgodnie z art. 3 pkt. 19 i 32 ww. ustawy materiały rozbiórkowe traktowane są
jako odpady i ich właścicielem jest wytwórca. Z przeprowadzonej wizji lokalnej , wynika, że z prac rozbiórkowych
powstaną odpady , które należy zagospodarować zgodnie z art.17 ww. ustawy. W związku z powyższym , czy
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zgodnie z art. 41 zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na
przetwarzanie odpadów albo wykazał się podpisaną umową z firmą posiadającą stosowne zezwolenia.
Odpowiedź 1
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wymaga aby Wykonawca posiadał zezwolenie na zbieranie
odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z powstałymi w czasie
robót odpadami zgodnie z cytowaną w pytaniu ustawą o odpadach.
Zapytanie 2
Firma prosi o udostępnienie szczegółowych przedmiarów branży sanitarnej do przetargu pod nazwą "Skomunikowanie ul.
Jasielskiej z ulicą Wiejską". Załączone przedmiary prze Zamawiającego zawierają szczegółowe przedmiary pozostałych
branż oprócz branży sanitarnej.
Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, o którym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu). W przypadku
rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/i STWIORB należy wycenić elementy zgodnie z
zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB . Zamawiający nie posiada innych przedmiarów, niż te opublikowane na
stronie. Przedmiotowe przedmiary odnoszą się do poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. W związku z powyższy Wykonawca sporządzający ofertę zobowiązany jest wycenić przedmiotowe
zamówienie w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, STWiORB oraz dokumentację.
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykreśla sie w §XIV ust. 5 pkt 4) o następującej treści "Jako najkorzystniejsza,
odrębnie w każdej części, zostanie wybrana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów".
Zamawiający przypomina, że zgodnie z §III ust. 2 pkt 1) lit. b) SIWZ materiały rozbiórkowe pochodzące z robót
przeprowadzonych w ramach zamówienia stanowić będą własność Wykonawcy i Wykonawca uwzględnia to w cenie
ofertowej, pomniejszając stosowanie wartość robót rozbiórkowych.

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mariola Zdrojewska
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