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   WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Wykonywanie usługi demontaŜu, wywozu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Rewal w roku 2009. 
  
Treść zapytań jest następująca : 
 

1. Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ ustalił nowy formularz ofertowy, 
przyjmując jednostkę miary 1 m2 przy załoŜeniu Ŝe waga płyty wynosi 13kg. 
 
Według wycofanej ( z uwagi na brak obrotu wyrobów azbestowych)juŜ Polskiej Normy PN-
83/B-14041 : 
Waga standardowej płyty falistej azbestowo – cementowej wynosi: 
- wymiar 1250mm na 1097mm – 17kg 
- wymiar 1870mm na 1097mm – 26kg 
- wymiar 2500mm na 1097mm – 34kg 
  
Mając na uwadze powyŜsze wartości, 13kg/m2 odnosi się tylko do 1m2 bez uwzględnienia 
„zakładu” fala na falę. W praktyce 1m2 krycia wynosi około 17kg, a więc tyle ile waŜy 
sama najbardziej popularna płyta falista 1250mm na 1097mm. 
 
Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i całej Unii Europejskiej, obrót odpadami, a w 
tym odpadami zawierającymi azbest rozliczany jest w kilogramach. Potwierdzenie 
Wykonawcy faktu przekazania wytworzonych odpadów azbestowych na składowisko w 
postaci karty przekazania odpadu będzie miało jednostkę w kilogramach. Dlatego teŜ, 
mając na celu uczciwe rozliczanie z Klientami i Zamawiającym proponujemy ostatecznie 
przyjąć do formularza ofertowego i wzoru umowy ( we wszystkich punktach A,B,C) 
jednostkę miary 1kg, przy zachowaniu obecnych stawek VAT. Na potwierdzenie ilości, 
odpady powinny być waŜone u klienta na posesji. 

 
 
 
 
 
 



• Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące: 
 
Ad. 1  
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, wyraŜone w piśmie IE/341/30/04/08, dotyczące 
ustalenia przelicznika m2 na kilogram wyrobów zawierających azbest, jednocześnie prostując 
oczywistą omyłkę pisarską w określeniu tego przelicznika (odpowiedz na pytanie nr 1 – Ad. 1 w 
piśmie nr IE/341/30/05/08).  
 
Prawidłowy przelicznik wynosi:  
 

• 13 kg wyrobów azbestowych równa się 1 m2. 
 
Przedmiotowy przelicznik został określony w Programie usuwania azbestu i wyrobów 
azbestowych dla Gminy Rewal (str. 21). 
 
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego 
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało 
zamieszczone na stronie internetowej. 
 
 
 

 

 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 


