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INFORMACJA 

 

Dotyczy:  

postępowania: „Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów,                                   

przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania 

odpadów.” /opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00048649/01 w dniu 

07.02.2022r. nr sprawy: ZS-43/2022/. 

 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, występując jako 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym /art. 275 pkt. 1 Pzp/ na: „Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania 

odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji 

sortowania odpadów.” informuje, że:  

w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 tj. z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego                        

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

 
Pytanie 1. Czy w wyniku licznych ingerencji w istniejącą posadzkę budowanej hali należy uwzględnić 

w wycenie odtworzenie posadzki? Jeśli tak, proszę podać w jaki sposób należy to wykonać. 

 

Odpowiedź: 

Zmawiający wymaga odtworzenia posadzki w miejscach ingerencji zgodnie ze sztuką budowlaną 

według podanych wytycznych: 

− Wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym                             

C1,5/2 - grubość warstwy 40cm 

− Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 C90/3  gr. w-wy 20cm 

− Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 7cm 

− Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. w-wy 5cm 

− Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. w-wy 4cm. 
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Pytanie 2. Czy postępowaniem w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 pzp na: „Budowę hali przyjęć      

i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia 

odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów.” objęta jest dostawa preparatu antyodorowego? 

– dużo na temat preparatu zamawiający poświęca preparatowi w projekcie technicznym instalacji 

dezodoryzacji suchej. Jeśli tak to w jakiej ilości? Jeśli nie to proszę o zmianę warunków określonych 

w projekcie technicznym instalacji dezodoryzacji suchej dot. preparatu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dostawa preparatu antyodorowego nie jest przedmiotem 

zamówienia. 

 

Pytanie 3.  Czy atesty wydane przez producenta / dostawcę preparatu będą wystarczające do 

potwierdzenia skutecznej redukcji związków odorowych? Jeśli nie to atesty jakich instytucji będą dla 

zamawiającego akceptowalne?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dostawa preparatu antyodorowego nie jest przedmiotem 

zamówienia. 

 

Pytanie 4. Proszę o wyjaśnienie określenia redukcji intensywności zapachowej podanej                                       

w jednostkach odorowych (ou/m3). W dostępnej literaturze naukowej nie występuje ani takie 

określenie ani taka jednostka.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dostawa preparatu antyodorowego nie jest przedmiotem 

zamówienia. 

 

Pytanie 5. Zamawiający powołuje się na ochronę i bezpieczeństwo pracowników zgodnie                                   

z przepisami bhp. Proszę o wskazanie dopuszczalnego poziomu wszystkich gazów odorowych po 

dezodoryzacji za pomocą instalacji „suchej”. 

 
 

Odpowiedź: 

Wykonawca instalacji ma wiedzę na temat wystąpienia możliwych gazów w tym odorowych, 

które mogą wystąpić przy przeładunku odpadów komunalnych w związku z tym, Wykonawca musi 

zapewnić skuteczną dezodoryzację dobierając właściwe parametry pracy instalacji.  
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Pytanie 6. Czy inwestor dopuszcza i przewiduje możliwość zrealizowani hali łukowej samonośnej                

z blachy, która to posiada wszelkie walory użytkowe oczekiwane przez Inwestora. Realizowane 

przez nas systemy charakteryzują się ponadprzeciętną trwałością i wytrzymałością. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość: za równoważną uzna realizację hali łukowej 

samonośnej, która posiada wszystkie parametry fizyko-techniczne wymagane zapisami SWZ.  

Wykonawca wówczas załącza do oferty opis rozwiązania równoważnego, które będzie 

potwierdzało parametry fizyko-techniczne wymagane w SWZ. 

Pytanie 7. Czy istnieje możliwość alternatywnego wykonania poszczególnych elementów 

betonowych  w technologii monolitycznej - zbrojonej. W połączeniu z naszą technologią budowy hal 

łukowych monolit  nada obiektowi cech większego bezpieczeństwa użytkowania, przez co budowla 

stanie się mniej podatna na uszkodzenia i wydłuży się jej czas funkcjonowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza  alternatywnego wykonania posadowienia  hali łukowej. 

Pytanie 8. Czy w przypadku akceptacji zastosowania fundamentu monolitycznego posadowionego 

poniżej poziomu przemarzania na danym obszarze geograficznym, ewentualne podziemne 

uzbrojenie terenu nie wywoła kolizji z przyszłą inwestycją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza  alternatywnego wykonania posadowienia  hali łukowej. 

 
Udzielone powyżej odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców i należy je 

uwzględnić w celu poprawnego przygotowania i złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Jerzy Kliś 

-dokument podpisany elektronicznie- 
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