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Dotyczy: Rekultywacji terenu składowiska w Julianowie gmina OŜarów 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku 

Dz.223 poz. 1665 ze zm) Zamawiający udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1. Poz. Nr 12, 13, 18, 19 przedmiaru. W przedmiarze jest napisane dostawa ziemi 

do nasypu. 

Czy w przedmiarze w poz. 12 tj ilość 17375m3 i poz. 18 tj. ilość 17621m3 naleŜy równieŜ 

wycenić dostawę i zakup ziemi, czy jest to materiał Inwestora i nie naleŜy wyceniać? W 

przypadku zakupu ilości ziemi j/w czyli 34996m3 czy dopuszcza się wprowadzenie oddzielnej 

pozycji w kosztorysie pn. Kalkulacja własna tj. Zakup i dowóz ziemi? 

Odpowiedź 1 

NaleŜy wycenić materiał i dodać pozycję w kosztorysie - kalkulacja własna- zakup i dowóz 

ziemi. 

Pytanie 2. Czy w pozycji 16 i 17 przedmiaru naleŜy wycenić równieŜ zakup i dostawę 

humusu, czy humus jest materiałem Inwestora. 

Odpowiedź 2 

NaleŜy wycenić równieŜ zakup i dostawę humusu. Zamawiający nie posiada Ŝadnego 

materiału do wykorzystania podczas robót przy składowisku odpadów w Julianowie. 

 

Pytanie 3  Zgodnie z pkt. 3.2 SIWZ uszczelnienia naleŜy wykonać z geomembrany, natomiast 

zgodnie z projektem pkt. 4 ppkt. 4 2. oraz przedmiarem pkt. 2.2 warstwa ekranująca powinna 

być wykonana z maty bentonitowej. W związku z powyŜszym prosimy o wyjaśnienie 

rozbieŜności, z jakiego materiału powinna zostać wykonana warstwa ekranująca? 

Odpowiedź 3 

W projekcie jest zapis, Ŝe warstwa ekranująca ma być wykonana z maty bentonitowej 

(bentomata) i tak ma zostać to wykonane, geomembrana jest pojęciem szerszym określającym 

warstwę ekranującą 

Pytanie 4  Zgodnie z pkt 9.2 SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co 



najmniej jedną robotę inŜynieryjną lub budowlaną o wartości nie mniejszej niŜ 3 000 000 zł 

brutto kaŜda. 

Zgodnie z pkt 3.2 SIWZ, na składowisku odpadów komunalnych w Julianowie naleŜy wykonać 

uszczelnienie z geomembrany (maty bentonitowej) chroniące złoŜone odpady przed napływem 

wód opadowych. W związku z powyŜszym, skoro zadania mają odpowiadać swoim 

charakterem i złoŜonością przedmiotowi zamówienia, czy naleŜy rozumieć, Ŝe Zamawiający 

wymaga załączenia do oferty wykazu potwierdzającego wykonanie przez oferenta co najmniej 

jednego zadania które powinno dotyczyć rekultywacji składowiska odpadów komunalnych na 

kwotę nie mniejszą niŜ 3 000 000 zł brutto z wykonanym uszczelnieniem z geomembrany (maty 

bentonitowej) ? 

 

Odpowiedź 4 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia 

będzie Ŝądał aby Wykonawca wykazał, Ŝe wykonał co najmniej jedną robotę inŜynieryjną lub 

budowlaną o wartości nie mniejszej niŜ 3 000 000 zł brutto kaŜda. 

Pytanie 5  

Zgodnie z pkt. 25.1  SIWZ w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z 

wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających zostanie pomniejszone wynagrodzenie 

umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy. Roboty dodatkowe jak sama 

nazwa wskazuje) wynikają z odrębnej dodatkowej umowy i podlegają dodatkowemu 

wynagrodzeniu, w związku z tym prosimy o modyfikację powyŜszego zapisu. 

Odpowiedź 5 

Zamawiający zmienia treść pkt 25.1 SIWZ na następującą treść: 

Wynagrodzenie umowne moŜe zostać pomniejszone w oparciu o kosztorys ofertowy za 

roboty, które nie zostaną wykonane. 

Pytanie 6 

Zgodnie z pkt. 13.1  SIWZ Oferta musi zawierać m.in. wykaz osób wymienionych w 

postawionym warunku o dysponowaniu osobami z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych 

uprawnień - załącznik nr 2 i 4 do ofert oraz wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie z 

postawionym warunkiem - załącznik nr 3 do oferty. Zgodnie z załącznikami umieszczonymi w 

SIWZ załącznik nr 2 do oferty zawierać powinien wykaz wykonanych robót budowlanych, 

natomiast załącznik nr 3 do oferty zatytułowany został „Wykaz osób jakimi dysponuje 

wykonawca", natomiast brak w nim jest wzoru lub tabeli z wytycznymi jak naleŜy go wypełnić. 

Prosimy zatem o modyfikację załączników do oferty. 

 



Odpowiedź 6 

W związku z pomyłką w numeracji załączników wyjaśniamy co następuje: 

Załącznik nr 1 do oferty- oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 22 ust.1, 

Załącznik nr 2 do oferty – wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 3 do oferty- wykaz osób 

Załącznik nr 4 do oferty- oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 

Załącznik nr 5 do oferty- oświadczenie dotyczące podwykonawców 

Załącznik nr 6 do oferty- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

PoniŜej Zamawiający zamieszcza wzór załącznika nr 3 tj. wykazu osób 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą 

Lp. Imię i nazwisko Rola w realizacji 
zamówienia 

Nr 
uprawnień 

dysponuje będzie 
dysponował 

1 2 3 4 5 6 
      

 

 

Pytanie 7 

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Projektu umowy strony ustalają terminy realizacji: protokolarnego 

przekazania projektu budowlanego oraz dziennika budowy oraz protokolarnego przekazania 

placu budowy. Prosimy o wyjaśnienie kiedy (w jakim czasie po podpisaniu umowy) 

Zamawiający przekaŜe dokumentację oraz plac budowy? 

Odpowiedź 7  

Zamawiający przekaŜe dokumentację oraz plac budowy w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy. 

Pytanie 8 

Zgodnie z § 8 ust. 2 Projektu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy z materiałów, które odpowiadać muszą wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych. W związku z tym, Ŝe w ramach planowanej inwestycji wbudować naleŜy 

materiały masowe/kopalne, w tym m.in. ziemię, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy 

powyŜszy zapis będzie dotyczyć tylko materiałów budowlanych, a nie dotyczy materiałów 

kopanych takich jak m.in. ziemia? 

 



Odpowiedź 8 

Zapis ten będzie dotyczył tylko materiałów budowlanych. 

Pytanie 9 

Zgodnie z § 15 ust 2 Projektu umowy odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty 

powiadomienia przez Wykonawcę. Prosimy o odpowiedź ile maksymalnie będzie trwał odbiór 

częściowy i na jakich zasadach (w tym terminach) będą przebiegały te odbiory? 

Odpowiedź 9 

Odbiory częściowe będą dokonywane do 7 dni, od dnia zgłoszenia gotowości odbioru robót 

częściowych. Zapłata nastąpi za roboty wykonane, po podpisaniu częściowego protokołu 

odbioru. 

Pytanie 10 

Zgodnie z § 17 Projektu umowy w przypadku złej Jakości prac (niezgodnej z aktualnie 

obowiązującymi normami i przepisami) stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisów o następujący 

zapis „ . . . .  (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w 

zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia)". 

Odpowiedź 10 

Zamawiający wprowadza zmianę do § 17 projektu umowy i § 17 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami  

i przepisami w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia), stwierdzonych 

dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym  

z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciąŜony wszelkimi 

kosztami z tego tytułu. 

Pytanie 11 

Zgodnie z § 18 ust. 4  Projektu umowy Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin 

na usunięcie stwierdzonej wady, Prosimy o wyjaśnienie w jakim czasie (ile dni) Wykonawca 

będzie zobowiązany do usunięcia wad od daty potwierdzenia wysłania faksem zgłoszenia 

przez Zamawiającego? Prosimy równieŜ o dodanie zapisu, iŜ Zamawiający przy wyznaczaniu 

terminu na usunięcie wad będzie równieŜ uwzględniał obiektywne czynniki mające wpływ na 

termin ich usuwania. 

 

 

 



Odpowiedź 11 

Zamawiający wyznaczając czas na usunięcie wad będzie brał pod uwagę niezbędny czas na 

jej usunięcie oraz będzie uwzględniał obiektywne czynniki mające wpływ na termin ich 

usuwania. 

Pytanie 12 

Prosimy o modyfikację zapisu Projektu umowy § 20 ust.3 z „ za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego..." na sformułowanie „ za 

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę..." gdyŜ w 

pierwotnej formie Wykonawca będzie musiał zapłacić karę umowną Zamawiającemu w 

przypadku wystąpienia chociaŜby okoliczności, o których mowa w art.145 ust.1 PZP lub 

działania siły wyŜszej. 

Odpowiedź 12 

Zamawiający modyfikuje § 20 ust.3 i  otrzymuje następujące brzmienie: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach 

określonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt 3 i 4 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

 

Pytanie 13 

Zwracam się do Państwa z pytaniem odnośnie materiałów przewidzianych przy realizacji 

zamówienia. Chciałbym zapytać czy dopuszcza się zastąpienie Bentomaty odpowiednio grubą 

warstwą ziemi, która zapewni wymagana izolacje do bentomaty? 

Odpowiedź 13 

Nie dopuszcza się zastąpienia bentomaty ziemią. Taka zamiana spowodowałaby zmianę 

przyjętych rozwiązań projektowych pod względem wysokościowym, w konsekwencji istotne 

rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a realizacją. 

Pytanie 14 

Spółka wnosi o wprowadzenie w § 20 ust.1 projektu umowy zapisu dotyczącego kary umownej 

obciąŜającej Zamawiającego w przypadku zapisu dotyczącego kary umownej obciąŜającej 

Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 

przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. Wnosimy o wprowadzenie kar umownych na 

rzecz Wykonawcy w wysokości kar zastrzeŜonych dla zamawiającego w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 

 



Odpowiedź 14 

Zamawiający wprowadza do § 20 ust.1 projektu umowy następujący zapis: 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę oraz odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 

17 i § 21 ust. 2 pkt 3 i 4 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 

umowy. 

 


