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OŚ.7031.52.2022

Konin, dnia 13 lipca 2022 r.

Wyjaśnienia do Publicznego Konkursu Ofert OŚ.7031.52.2022
z dnia 12.07.2022 r.
Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienia w treści publicznego
konkursu ofert, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
1. Ile posesji jest objęte transportem i unieszkodliwieniem?
Zamawiający informuje, że do 15 sierpnia br. zbieramy wnioski i mieszkańców chętnych
do udziału w programie. Na dzień dzisiejszy mamy 55 zgłoszeń z posesji na terenie
miasta. Nabór wniosków prowadzimy od dnia 23 lutego 2022 r.
2. W przypadku samego odbioru (bez demontażu) ile w Mg jest płyt falistych a ile
płaskich?
Opierając się na złożonych przez mieszkańców wnioskach o udział w programie
Zamawiający informuje, że:
1)
2)
3)
4)

50 wniosków dotyczy odbioru płyt falistych
1 wniosek dotyczy odbioru płyt płaskich;
3 wnioski nie zawierają określenia rodzaju płyt,
1 wniosek dotyczy odbioru płyt falistych i płaskich.

3. Czy do odbioru są płyty warstwowe typu: PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S w tym płyty
warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem?
Zgodnie z wnioskami złożonymi przez właścicieli nieruchomości do odbioru są tylko
płyty dachowe zawierające azbest (w większości falowane). Zamawiający nie przewiduje
tego typu wyrobów, ale zgodnie z informacją w publicznym konkursie ofert wykonawca
ma obowiązek odebrać każdy odpad o kodzie 17 06 01* lub 17 06 05* przekazany przez
mieszkańca biorącego udział w programie.

4. Czy do odbioru są wyroby zawierające azbest typu: kształtki, rury, okładziny,
sznur, płaszcze, izolacje?
Zgodnie z wnioskami złożonymi przez właścicieli nieruchomości do odbioru są tylko
płyty dachowe zawierające azbest (w większości falowane). Zamawiający nie przewiduje
tego typu wyrobów, ale zgodnie z informacją w publicznym konkursie ofert wykonawca
ma obowiązek odebrać każdy odpad o kodzie 17 06 01* lub 17 06 05* przekazany przez
mieszkańca biorącego udział w programie.
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