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ZAWIADOMIENIE 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wierzchowo : http://www.bip.wierzchowo.pl  
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki  
w Wierzchowie 

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 12502 - 2014 z dnia 
13.01.2014r 
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w 
rozdziale II pkt. 6 SIWZ udziela wyjaśnienia : 
1. Jeżeli wykonawca posiada ubezpieczenie działalności gospodarczej od ryzyk budowlanych, 

czy dodatkowo musi ubezpieczyć budowę ? 
Odp. 
Tak. 
2. W załączniku Nr 5 SIWZ oraz w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. wykonawca ma dysponować min. 2 

osobami, które będą wykonywać usuwanie płyt azbestowych. Czy specjalista to pracownik 
posiadający przeszkolenie bhp z zakresu demontażu azbestu, czy są jeszcze inne 
wymagania ? 

Odp. 
Wykonawca ma dysponować osobami przeszkolonymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w związku z wykonywanymi pracami, z uwzględnieniem programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 
3. Wykonawca poddaje pod wątpliwość zasadność żądania od wykonawcy decyzji 

właściwego organu na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest wydana dla wykonawcy oraz decyzja właściwego organu na utylizację odpadów 
zawierających azbest 

lub  
umowy zawartej pomiędzy wykonawcą, a podmiotem wykonującym demontaż, transport 
i utylizację płyt z sufitu na Sali widowiskowej zawierających azbest  wraz z decyzją 
właściwego organu na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest i decyzją właściwego organu na utylizację odpadów zawierających azbest wydaną 
dla tego podmiotu ( lub inny dokument wskazujący na możliwość utylizacji azbestu 
zgodnie z ustawą o odpadach ). 
Wykonawca powołuje się na art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach, 
który zwalnia wytwórcę odpadów od posiadania takich zezwoleń. 
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Odp. 
Zamawiający nie podziela stanowiska wykonawcy i nie zmienia żądania przedstawienia 
wymaganych dokumentów. 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( Dz. U. z 2013r poz. 
21 ) posiadacz odpadów ( a takim będzie wykonawca ) może zlecić wykonywanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie, a wg art. 41 
ust. 1 tejże ustawy prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów 
wymaga uzyskania zezwolenia. 
Zwolnienie z uzyskania zezwolenia określa art. 45 ust. 1, który to jednak nie uwzględnia 
przypadku, jaki występuje w przedmiocie postępowania. 
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