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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie remediacji powierzchni ziemi 

na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w 

Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie iprzygotowanie terenu po 

„Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie 

 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.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących 

specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami : 

Pytanie nr 1: 

„Dzień dobry, poproszę o skany następujących dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty (1) 

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 października 2020 r. znak 

WOOŚ-IV.55.95.2019.DŚc.8 (2) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 

14 grudnia 2021 r. znak WOOŚ-IV.515.95.2019.DŚc.16 (3) „Projekt planu remediacji dla terenu po 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie na działkach ew. 

nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 143412_4.0036” wykonany przez SKAR CENTRUM Sp. z 

o.o. (4) „Sprawozdanie z badań wstępnych zanieczyszczenia wody i gruntu terenu po oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2,275/2, 276/3, 

276/6, 282/2, 283/2 obręb 143412_4.0036” wykonane przez SKAR CENTRUM Sp. z o.o ” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuję, iż wszystkie ww dokumenty zawarte są w załączniku 

nr 1A do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

Pytanie nr 2 

 „Witam Proszę o udostępnienie : 1) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 

dnia 30 października 2020 r. znak WOOŚ-IV.55.95.2019.DŚc.8 (2) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie z dnia 14 grudnia 2021 r. znak WOOŚ-IV.515.95.2019.DŚc.16 (3)„Projekt planu 

remediacji dla terenu po oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w 

Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb143412_4.0036” wykonany 

przez SKAR CENTRUM Sp. z o.o. (4) „Sprawozdanie z badań wstępnych zanieczyszczenia wody i gruntu 

terenu po oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie na 

działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb143412_4.0036” wykonane przez SKAR 

CENTRUM Sp. z o.o.” 
Pytanie nr 3: 
„Szanowni Państwo Poprosimy jeszcze o udostępnienie załączników do Projektu planu remediacji : 

Załącznik nr III Wyniki analiz gruntów - próbki powierzchniowe z głębokości 0,0 - 0,25 m p.p.t. Załącznik nr 

IV Wyniki analiz gruntów - próbki z odwiertów z głębokości 0,25 - 1,0 m p.p.t.” 
 

Odpowiedź na pytania 2 i 3 : Zamawiający informuję, iż wszystkie ww dokumenty zawarte są w załączniku 

nr 1A do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

   Z up. Burmistrza 

Dariusz Szymanowski 

  Zastępca Burmistrza     
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