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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. Zgodnie z SWZ rozdz. IV (opis przedmiotu zamówienia) przedmiotem zamówienia jest 

robota budowlana związana z Budową hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, 

przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania 

odpadów.” w związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy w zakres niniejszego 

zamówienia wchodzi przebudowa i modernizacja istniejących hal tj. hali przyjęcia odpadów i hali 

sortowania odpadów. Zgodnie z rys. Z1 „projekt zagospodarowania terenu” jest informacja nt. 

przebudowy tych obiektów, jednak brak dokumentacji w tym zakresie. Jeżeli w zakres 

postępowania wchodzi wykonanie jakichkolwiek robót związanych z istniejącymi halami zwracamy 

się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia i wycenę stanowi załączona dokumentacja. 

 

PN – EN ISO 14001 : 2015 

../../AppData/a.wydra/AppData/Local/Temp/beskid@beskidzywiec.pl


 

str. 2 

 

Pytanie 2. Czy w zakres zamówienia wchodzą roboty związane z wykonaniem drogi pożarowej? 

Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Uznaje się że wystarczające jest wykorzystanie istniejących utwardzeń na terenie zakładu dla 

celów drogi pożarowej. 

Pytanie 3. Proszę potwierdzenie, że pozwolenie na użytkowanie obejmuje jedynie nowo budowany 

obiekt? 

Odpowiedź: 

Pozwolenie na użytkowanie obejmuje jedynie nowo budowany obiekt 

 

Pytanie 4. Czy w ofercie należy ująć wykonanie na kanałach wentylacyjnych zewnętrznych izolacji 

zabezpieczonej płaszczem z blachy ochronnej ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że budynek jest nieogrzewany, zatem nie ma konieczności izolowania 

kanałów wentylacyjnych. 

 

 
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 

Prokurent 

Przemysław Sufa - Rajski 

-dokument podpisany elektronicznie- 
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