Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z demontaŜem wraz z transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem
zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.
Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
ZP.272.2.00011.02.2011
l.dz.: ZP.KW-00095/11

Data
10.05.2011 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
ZAPYTANIE:
Mam do Państwa zapytanie dotyczące umowy jaka jest umieszczona w specyfikacji, a dokładnie chodzi o okres
realizacji. W pkt. III SIWZ piszecie Państwo, iŜ termin realizacji zamówienia upływa w dniu 15.11.2011,
a poniŜej w umowie w § 3 pkt 6 piszecie Państwo, iŜ zadanie mamy wykonać w ciągu 21 dni od dnia otrzymania
wykazu. Przepraszam czy ktoś się pomylił, bo naprawdę cięŜko będzie wykonać (nie moŜliwe!!!) taką robotę
w tak wielu miejscowościach i przypominam, iŜ razem ma być około 1.200 Mg. Proszę o odpowiedz.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami § 1 ust. 1 pkt b oraz § 3 ust. 6 Projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ przy
realizacji zamówienia obejmującego swoim zakresem prace związane z odbiorem, transportem i przekazaniem
na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie szacunkowej ilości 600.000 kg
zdeponowanych wyrobów zawierających azbest odebranych od ich posiadaczy Wykonawca zobowiązany jest
kaŜdorazowo wykonać usługę w terminie nie dłuŜszym niŜ 21 dni od dnia otrzymania wykazu, lecz nie później
niŜ do 15 listopada 2011 r.
Przedmiotowy wykaz będzie opracowywany przez Zamawiającego na podstawie wniosków wpływających
na bieŜąco od osób posiadających zdeponowane wyroby zawierające azbest. W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał aktualny wykaz wybranemu Wykonawcy.
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