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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 4 - ZMIENIONE 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa kwatery A składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

w ramach rozbudowy instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w miejscowości Giedlarowa” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem 592762-N-2019 w dniu 03.09.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Zamawiający w „Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy nr 4” z dnia 13.09.2019 r. zmienia 

odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Poprzedni zapis: 

 

Pytanie nr 4. 

Jaka jest powierzchnia uszczelnienia kwatery? 

W przedmiarach suma poz. 15 i 16 wynosi 8.300 m 2. W projekcie jest zapis, że 

powierzchnia dna wynosi 0,57 ha, a powierzchnia skarp w rozwinięciu wynosi 0,42 

ha, co daje powierzchnię 9.900 m 3, a należy jeszcze dodać powierzchnię 

geosyntetyków do wbudowania w rowie kotwiącym. 

Odpowiedź nr 4. 

W projekcie podano powierzchnię skarp po zewnętrznym obrysie tych skarp, w tym 

powierzchnie nie podlegające uszczelnieniu. Do oferty należy przyjąć wielkość 8 300 

m2. 

 

 

Aktualny zapis: 

 

Pytanie nr 4. 

Jaka jest powierzchnia uszczelnienia kwatery? 

W przedmiarach suma poz. 15 i 16 wynosi 8.300 m 2. W projekcie jest zapis, że 

powierzchnia dna wynosi 0,57 ha, a powierzchnia skarp w rozwinięciu wynosi 0,42 

ha, co daje powierzchnię 9.900 m 3, a należy jeszcze dodać powierzchnię 

geosyntetyków do wbudowania w rowie kotwiącym. 

Odpowiedź nr 4. 

Do oferty należy przyjąć 9 900 m2, w tym: 

 ilość m2 = 4 200 – folia PEHD teksturowana 

 ilość m2 = 5 700 – folia PEHD gładka 
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Przyjęta wielkość uwzględnia powierzchnię potrzebną na zakotwienie geosyntetyków 

oraz ubytki wynikające z nietypowego kształtu kwatery A. 

  

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 

 


