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Uczestnicy  postępowania  
Nr WZ.272.18.2022 

 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Prace związane z unieszkodliwianiem i 
transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości  osób fizycznych z terenu powiatu 
suskiego 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do 
Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

 
Pytanie 1. Ile posesji jest objęte demontażem, transportem i unieszkodliwieniem a ile tylko 

transportem i unieszkodliwieniem? 
Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie transportu i 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 
 

Pytanie 2. Ile z budynków objętych demontażem to budynki mieszkalne a ile gospodarcze? 
Ile jest płyt falistych a ile płaskich? 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie na etapie prowadzonego postępowania podać 
powyższych danych, ponieważ w/w dane będą zgłaszane na bieżąco przez mieszkańców 
po wyłonieniu wykonawcy.  
 

Pytanie 3. W przypadku samego odbioru (bez demontażu) ile w Mg jest płyt falistych a ile 
płaskich? 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy na chwilę obecna  jaki rodzaj płyt posiadają 
mieszkańcy. 
 

Pytanie 4. Czy zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych z pokryć 
dachowych czy również z elewacji budynku lub wnętrza budynku? 
Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie transportu i 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje demontażu). 
 

Pytanie 5. Czy do demontażu i/lub odbioru są płyty warstwowe typu: PW3/A, PŻ/3W i 
PŻW 3/A/S w tym płyty warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem? 
Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie transportu i 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje demontażu). W zakresie 
odbioru brak jest wiedzy na temat typu odpadu który będzie odbierany. Należy założyć 
że są to typowe materiały stosowane na pokrycie dachu. 
 

Pytanie 6. Czy do demontażu i/lub odbioru są wyroby zawierające azbest typu: kształtki, 
rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje? 
Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie transportu i 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje demontażu). W zakresie 
odbioru:  brak  jest kształtek, rur, okładzin, sznurów, izolacji. 
 

Pytanie 7. Czy usługa demontażu będzie odbywać się na obiektach: wyłączonych z 
użytkowania, do rozbiórki, po pożarze, uszkodzonych czy po wichurach? 
Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie transportu i 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje demontażu). 
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Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 
Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.   
 
 
z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


