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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Likwidacja magazynu
odpadów niebezpiecznych w Przylepie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
6 września br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie: W związku z postępowaniem nr DO-ZP.271.82.2018, dotyczącym likwidacji magazynu
odpadów niebezpiecznych w Przylepie, zwracamy się z prośbą o możliwość wyznaczenia
dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej, w celu oszacowania przydatności odpadów
w prowadzonym przez nas procesie odzysku. Jesteśmy producentem specjalistycznych środków
chemicznych, m.in. rozpuszczalnikowych. Zajmujemy się przede wszystkim odzyskiem takich
substancji zawartych w odpadzie jak: ksylen, toluen, octany, etanol, metanol, propanol, aceton,
heksan, MEK, heptan, co ma kluczowe znaczenie w hierarchii sposobów postępowania z odpadami
w świetle przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U z 2018r., poz. 992 z późn.
zm.).
Odpowiedź: Wizja lokalna magazynu odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w Zielonej Górze
przy ul. Przylep-Zakładowa 6 odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 13.00. Możliwe będzie
przeprowadzenie oględzin magazynu od strony bramy północno-wschodniej, bez możliwości
przemieszczania i otwierania pojemników, pobierania próbek odpadów oraz odpadów
magazynowanych przed halą. Oględziny odbędą się w obecności pracowników Urzędu Miasta Zielona
Góra, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz właścicieli terenu.
Sposób magazynowania odpadów wyklucza osobno oszacowanie ilości odpadów płynnych i osobno
ilości odpadów stałych.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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