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ZGZGB.271.3.5.2011 
 
 

Wykonawcy 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 
 

„ Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku 
Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

  

Informuję, że Wykonawcy złożyli zapytania do treści SIWZ. 
  Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z zapisami  
pkt. XI SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone zapytania : 

Pytanie 1 
Zgodnie z pkt III ppkt 6 SIWZ roboty związane z wykonaniem zamówienia muszą być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru 
robót, SIWZ, Ustawą – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.), 
przedmiarem robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne. W związku z tym, że 
na planowanej inwestycji stosowane mają być materiały masowe/kopalne, w tym m.in. 
ziemia, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez wprowadzenie zapisu iż nie dotyczy to 
materiałów kopalnych tj. ziemia. 
Odpowiedź  
Zamawiający zmienia brzmienie pkt. III ppkt. 6 SIWZ wprowadzając zapis wnioskowany 
przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 2 
Zgodnie z pkt. V SIWZ termin realizacji zamówienia nastąpi ma do 31 grudnia 2012 r. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zakończenia robót w innym 
krótszym terminie, wraz z zapłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy? 
Odpowiedź  
Zgodnie z zapisem § 2 projektu umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć – w terminie 
7 dni po podpisaniu umowy –  harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót do 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający bez zbędnej zwłoki przekaże Wykonawcy plac 
budowy. 
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Termin 31.12.2012 r. jest terminem całkowitego zakończenia robót. Zamawiający planuje 
wykonanie rekultywacji technicznej składowisk w 2011 r., natomiast rekultywacja 
biologiczna przewidziana jest na 2012 r. 
Wybrany wykonawca uzgodni szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy                                 
z Zamawiającym. 
 
Pytanie 3 

Zgodnie z zapisami SIWZ w zakres zamówienia wchodzą część nr I i część nr II. Jednym z 
warunków udziału w postępowaniu jest dysponowanie odpowiednimi osobami dla części 
zamówienia nr I kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej z 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi 
oraz dla części nr II kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej i 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. W 
związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy funkcje te może pełnić ta sama osoba dla 
części nr I i części nr II? 
Odpowiedź  
W/w funkcje dla cz. I i II zadania może pełnić ta sama osoba. 
 
Pytanie 4 

Zgodnie z § 4 ust. 2 wzoru umowy kwota stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe zawierać ma 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania. W związku z 
powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Oferent w kwocie tej ma uwzględnić również zmianę 
ustawowej stawki podatku VAT, czy też Zamawiający zwaloryzuje wartość brutto oferty w 
przypadku powyższej zmiany? Wykonawca nadmienia, iż termin wykonania zamówienia 
określony został do dnia 31 grudnia 2012 r. Składając ofertę w 2011 r. Wykonawcy kalkulują 
cenę oferty z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT w wysokości 23%, w przypadku 
wejścia w życie kolejnej nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług wskazany 
powyżej zapis w dalszej konsekwencji spowoduje zmianę kwoty podatku VAT, a tym samym 
zmniejszenie rzeczywistego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy. 
Odpowiedź  
Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT 
stanowi ryzyko ryczałtu. 
 

Pytanie 5 
Zgodnie z § 4 ust. 2 wzoru umowy kwota stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe zawierać ma 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, m.in. : 
regulacji urządzeń obcych, niezbędnych prób, badań wymaganych dla prawidłowej oceny 
jakości robót i potrzeb odbioru końcowego zadania. W związku z powyższym zwracamy się z 
prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli stosując taki zapis, jakie próby, badania i 
regulację urządzeń Oferent ma uwzględnić w wycenie? 
Odpowiedź  
Jest to standardowy zapis umowny i należy go uwzględnić w zakresie przedmiotu 
zamówienia min. badanie stopnia zagęszczenia, który wynika ze Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Pytanie 6 

Zgodnie z § 5 ust 2 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym 
dostawę i montaż materiałów, na które jest wymagany atest pod rygorem odmowy zapłaty za 
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wbudowany materiał. Prosimy o wyjaśnienie ile maksymalnie będzie trwało powyższe 
uzgadnianie? 
Odpowiedź  
Ze ST-00.00. pkt-u 2.1. – dot. części 2 jednoznacznie wynika, że „Co najmniej na tydzień 
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia…” Zamawiający informuje, że zatwierdzenie 
nie będzie trwało dłużej niż 7 dni kalendarzowych. 
 
Pytanie 7 

Zgodnie z § 5 ust 4 wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do 
wszelkich prac na sieciach i urządzeniach nie należących do Zamawiającego, do uprzedniego 
powiadomienia i uzgodnienia warunków formalno - prawnych pracy na tych sieciach z ich 
zarządcami lub właścicielami. Prace na sieciach i urządzeniach nie należących do 
Zamawiającego należy zawsze wykonywać pod nadzorem ich zarządcy lub właściciela. 
Wszelkie koszty wymienionych uzgodnień oraz nadzoru ponosi Wykonawca. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest uzyskanie przed odbiorem końcowym protokołów odbioru prac wykonanych 
na w/w sieciach podpisanych przez ich zarządców. Prosimy o wyjaśnienie czy na terenach 
planowanych rekultywacji znajdują się jakieś obce urządzenia? 
Odpowiedź  
Zamawiający wykreśla  ust. 4  § 5 wzoru umowy. 
 
Pytanie 8 
Zgodnie z § 6 ust 3 wzoru umowy Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu 
umowy lub projekty umów z podwykonawcami. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu umów 
lub projektów umów oznaczać będzie ich akceptację. Prosimy o wyjaśnienie czy dotyczy to 
umów zawieranych zgodnie z art. 6471 Kc? 
Odpowiedź  
Powyższy zapis dotyczy umów zawieranych zgodnie z art. 6471 Kc. 
 
Pytanie 9 

Prosimy o informację ile maksymalnie będą trwać: odbiór końcowy robót, odbiory częściowe 
oraz odbiory robót zanikających, czy będzie to 1 dzień, przy założeniu, że nie stwierdzi się 
podczas odbioru żadnych wad i usterek? 
Odpowiedź  
Odbiór częściowy oraz odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) nie będzie trwał 
dłużej niż 1 dzień pod warunkiem wcześniejszej informacji o planowanym odbiorze 
częściowym lub robót ulegających zakryciu (min. 3 dniowe wyprzedzenie). Czasokres 
odbioru końcowego uzależniony jest przede wszystkim od Wykonawcy tzn. kompletności 
dokumentów formalno-prawnych, jak również jakości wykonanych robót i w przypadku 
braku zastrzeżeń będzie trwał nie dłużej niż 1 dzień. 
 
Pytanie 10 
Zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego 
będzie przedmiot umowy.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje odrębne 
odbiory dla części I i części II?  
Odpowiedź  
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Tak, są to odrębne części zamierzenia inwestycyjnego. 
Zamawiający, dzieląc zadanie na dwie części będzie dokonywał wyboru oferty 
najkorzystniejszej dla danej części, stąd możliwe jest wyłonienie dwóch wykonawców robót 
odrębnie dla cz. I i odrębnie dla cz. II.  
Projekt umowy w § 1 jest przygotowany tak, aby można było wpisać której części zadania 
umowa dotyczy. 
 
Pytanie 11 
W § 11 ust 1 wzoru umowy Zamawiający przewidział kary dla Wykonawcy za nieterminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, za zwłokę w usunięciu wad i usterek oraz z tytułu odstąpienia 
od wykonania umowy. W celu zadośćuczynienia zasadzie ekwiwalentności świadczeń oraz 
równości stron umowy wnosimy o dodanie zapisów mówiących, iż Zamawiający również 
zapłaci Wykonawcy ekwiwalentne kary w przypadku zwłoki w przekazaniu placu budowy, 
opóźnienia w przystąpieniu do odbioru robót czy niedotrzymania innych terminów zawartych 
w umowie. 
Odpowiedź  
W projekcie umowy brak jest zapisów dotyczących terminu przekazania placu budowy. 
Wobec powyższego brak jest podstaw do określania kar za nieterminowe przekazanie placu 
budowy, natomiast przystąpienie do odbioru przedmiotowej umowy leży w interesie 
Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian we 
wzorze umowy. 
 
Pytanie 12 

Zgodnie z § 12 wzoru umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w 
przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką 
budowlana i obowiązującymi normami lub sprzeczny z umową. Zwracamy się z prośbą o 
uzupełnienie zgodnie z kodeksem cywilnym tego zapisu, polegające na złagodzeniu sankcji 
poprzez wprowadzenie najpierw pisemnego wezwania do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy (wraz z wyznaczeniem mu obiektywnego terminu do usunięcia niezgodności), a 
dopiero gdy po pisemnym wezwaniu Strony nadal będą naruszały postanowienia umowy – 
prawo do odstąpienia od niej. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie widzi podstaw do wprowadzania w/w zapisów, ponieważ w § 8 w ust. 3 
projektu umowy Zamawiający zastrzegł, że z czynności odbioru będzie spisany protokół 
odbioru. 
Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. Powyższe zapisy są dla Zamawiającego wystarczające. 

 
Pytanie 13 
Zgodnie z pkt IX ppkt A Cz. I. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli 
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował 
min. 1 zadanie polegające na rekultywacji składowisk odpadów lub rekultywacji terenów 
zdegradowanych o pow. min. 2 ha.   
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych w 
powiązaniu z art. 22 ust 1 pkt 2 opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien 
być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 
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Istotą oraz celem określania warunków udziału w postępowaniu jest dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu podmiotów, które dzięki posiadaniu odpowiedniej niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz tzw. "sztuką budowlaną" dodatkowo w wymaganym terminie. 
W związku z powyższym, skoro przedmiotem zamówienia jest rekultywacja składowiska 
wraz z uszczelnieniem rekultywowanej powierzchni geomembraną, prosimy o potwierdzenie 
czy w/w zapis należy rozumieć jako wymóg wykazania się wykonaniem co najmniej jednego 
zadania polegającego na rekultywacji składowiska odpadów o pow. min. 2 ha z 
uszczelnieniem z geomembrany? 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w/w kwestii oraz jednoznaczne 
sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia jaka będzie warunkiem udziału w postępowaniu i będzie oceniana wg 
formuły „spełnia – nie spełnia”. 
Odpowiedź 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymogi, jeżeli wykaże się wykonaniem 
rekultywacji składowiska odpadów lub rekultywacji terenów zdegradowanych o pow. 
minimalnych określonych w SIWZ, odrębnie dla każdej z części zadania, niezależnie od  
rodzaju uszczelnienia. 
 
Rekultywacja składowiska Krotoszyn 
Pytanie 1 
 Z uwagi na fakt, że projekt rekultywacji został sporządzony w 2004 r. (a więc siedem lat 
temu) prosimy o potwierdzenie (z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia), że dane 
zawarte w projekcie są aktualne. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia 
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  
Odpowiedź 
Dane zawarte w projekcie są aktualne. 
 
Pytanie 2 
Zgodnie z pkt III ppkt 3.3 Projektu budowlano-wykonawczego „Zamknięcie i rekultywacja 
wysypiska odpadów komunalnych w Krotoszynie” dla zabezpieczenia szkodliwego 
oddziaływania migrujących w głąb odcieków, powstających w wyniku przemywania 
zdeponowanych odpadów wodami opadowymi, przyjęto uszczelnienie rekultywowanej 
powierzchni folią PVC o grubości 1 mm. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści 
zamianę folii PVC na folie PEHD o takich samych  właściwościach funkcjonalnych? 
Odpowiedź 
Tak, dopuszcza się zastosowanie PEHD o takich samych właściwościach technicznych jako 
materiał równoważny. 
 
Pytanie 3 
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada masy ziemne na wykonanie 
warstw rekultywacyjnych na składowisku w Krotoszynie, zgodnie z zapisami pkt. 3.3 Opis do  
projektu, czy zakup i dostawa ziemi leży po stronie oferenta jak w przypadku pozostałych 
składowisk?  
Jeżeli Zamawiający posiada masy ziemne, czy przekaże je Wykonawcy nieodpłatnie czy 
odpłatnie i ewentualnie w jakiej wysokości będzie to opłata?  
Odpowiedź 
Zakup i dostawa ziemi leży po stronie Wykonawcy 
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Pytanie 4 
W p-cie  3.3.2. opisu do projektu rekultywacji składowiska w Krotoszynie jest mowa o 
drenażu odcieków powstających na skutek przesiąkania wód opadowych przez złoże 
odpadów, drenaż ten pokazano też na rysunku nr 8. W wyniku uszczelnienia złoża odpadów 
geomembraną infiltracja wód opadowych do złoża odpadów zostanie odcięta. Czemu wobec 
tego ma służyć drenaż odcieków poza oczywistym zwiększeniem kosztów rekultywacji? 
Odpowiedź 
Zamówienie należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. 
 
Pytanie 5 
W p-cie 3.6. opisu do projektu rekultywacji składowiska w Krotoszynie wskazano 
wykorzystanie do rekultywacji osadów ściekowych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy i na jakich warunkach potrzebną ilość odpadów (po czyjej stronie i z 
jakiej odległości należy uwzględnić transport osadów)? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie będzie przekazywał Wykonawcy żadnych osadów ściekowych. Zapis w p-
cie 3.6. opisu do projektu jest nieaktualny. 
 
Pytanie 6 
Na rysunku nr 5 (Szczegół uszczelnienia wysypiska w Krotoszynie) zastosowano 
bezpośrednio na folii warstwę drenażową ze żwiru 16/32 grubości 10 cm, a następnie warstwę 
przykrywającą grubości 35 cm. Taki układ warstw może spowodować uszkodzenie folii 
nawet przy wykonaniu tej warstwy ręcznie (wykonie mechaniczne tej warstwy jest 
technicznie niemożliwe), gdyż nie zastosowano warstwy ochronnej na folii. Stosowanie 
dodatkowej warstwy ochronnej zabezpieczającej folię przed uszkodzeniem spowoduje 
niepotrzebne koszty – bardziej sensownym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast żwiru 
warstwy geokompozytu drenażowego (maty drenażowej). Prosimy o wyjaśnienie, jak oferent 
ma skalkulować ten element rekultywacji? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zamienne zastosowanie geokompozytu drenażowego (maty 
drenażowej). 
 
Pytanie 7 
Zgodnie z pkt 6.2.7. STWiOR Zagęszczenie Warstwy (Rekultywacji składowiska odpadów w 
Krotoszynie) stopień zagęszczenia warstwy ochronnej nie powinien być mniejszy niż 1,0. 
Osiągnięcie takiego stopnia zagęszczenia na odpadach jest technicznie niemożliwe, a również 
niepotrzebne ze względów funkcjonalnych. Prosimy o wyjaśnienie jaki ma być stopień 
zagęszczenia poszczególnych warstw? Notabene w tej samej STWiOR wskaźnik 
zagęszczenia pod drogi określono na poziomie 0,97 – 0,95. 
Odpowiedź 
Należy osiągnąć wskaźnik zagęszczenia warstwy ochronnej nie mniejszy niż 0,90. 
 
Pytanie 8 
Zgodnie z pkt. 3.3 opisu do projektu rekultywacji składowiska w Krotoszynie należy 
wykonać warstwę nasypową z gruntu o grubości 35 cm z gruntu ukopanego pod planowany 
plac segregacji odpadów. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przekaże grunt 
Wykonawcy nieodpłatnie czy odpłatnie i ewentualnie w jakiej wysokości będzie to opłata? 
Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji kosztorysu należy wycenić wykonanie tej warstwy?  
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Odpowiedź 
Za grunt z ukopu Wykonawca nie będzie ponosił kosztów, a ze względu na ryczałtowy 
charakter wynagrodzenia nie ma znaczenia w której pozycji kosztorysowej zostanie 
uwzględnione wykonanie warstwy nasypowej. 
 
Pytanie 9 
Zgodnie z pkt. 3.3.7. Projekt rekultywacji składowiska w Krotoszynie zakłada ogrodzenie 
terenu objętego opracowaniem na łącznej długości 740 mb, natomiast zgodnie z przedmiarem 
poz. 9.1 ogrodzenie ma mieć długość 1215 m. W związku z powyższym prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności.    
Odpowiedź 
Z p-ktu 3.3.7. opisu wynika również wykonanie ogrodzenia zbiornika odcieków o dł. 170 mb. 
W ofercie należy uwzględnić ilość ogrodzenia wynikającą z przedmiaru robót. 
 
Pytanie 10 
Zgodnie z projektem rekultywacji składowiska w Krotoszynie tabela Bilans mas ziemnych do 
wykonania warstwy wyrównawczo drenażowej potrzebne jest 5511 m³ piasku, do wykonania 
warstwy drenażowej – żwir w ilości 4896 m³, do wykonania warstwy przykrywającej – grunt 
w ilości 17 244 m³ oraz do wykonania warstwy urodzajnej – humus w ilości 7 696 m³. Ilości 
te pokrywają się z ilościami podanymi w przedmiarze. Z uwagi na fakt, że projekt 
rekultywacji został sporządzony w 2004 r. prosimy o wyjaśnienie czy ilości te są aktualne, 
oraz jak mają się one do grubości warstw (bowiem: np. powierzchnia do rekultywacji 48 200 
m², grubość warstwy wykonanej z humusu ma wynosić 15 cm, więc ilość materiału 
potrzebnego to 7230 m³, a nie 7 696 m³)? 
Odpowiedź 
W wycenie robót należy przyjąć ilości wynikające z przedmiaru, a ich koszt określić na 
podstawie faktycznie potrzebnej ilości do ich wykonania. 
 
Rekultywacja składowiska w miejscowości Chwałki 
Pytanie 1 
Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym rekultywacji składowiska w miejscowości 
Chwałki, Tabela 5 do wykonania warstwy stabilizacyjnej potrzebne jest 700 m³ odpadów lub 
pospółki, do wykonania warstwy izolującej – grunt gliniasty w ilości 1150 m³, do wykonania 
warstwy glebotwórczej – humus w ilości 1350 m³. Ilości te nie pokrywają się z przedmiarem 
(poz. 1.7 warstwa stabilizacyjna – 900 m³, poz. 1.8 warstwa izolująca – 1500 m³, poz. 1.9. 
warstwa glebotwórcza – 1200 m³). Prosimy o wyjaśnieni rozbieżności oraz jednoznaczne 
wskazanie jakie ilości materiałów należy przyjąć do wyceny na wykonanie poszczególnych 
warstw? 
Odpowiedź 
Do określenia wartości robót należy:  

a) w poz. 1.7. warstwa stabilizacyjna w ilości 900,0 m3 skalkulować 700,0 m3, 
b) w poz. 1.8. warstwa izolująca w ilości  1500,0 m3 skalkulować 1150,0 m3, 
c) w poz. 1.9. warstwa glebotwórcza w ilości 1200,0 m3 skalkulować 1350,0 m3. 

 
Pytanie 2 
Zgodnie z Tabelą 5 Projektu powierzchnia obsiewu wynosi 6700 m², natomiast zgodnie z 
przedmiarem poz. 2.16 - 6000 m². w związku z powyższym prosimy o wyjaśnieni 
rozbieżności? 

 



 8 

Zgodnie z Tabelą 5 Projektu ilość wierzby wiciowej do nasadzenia to 260 szt., natomiast 
zgodnie z przedmiarem poz. 2. 17 – 300 szt. oraz poz. 2.18 – 40 szt. w związku z powyższym 
prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie jakie ilości należy przyjąć do wyceny? 
Odpowiedź 
Do określenia wartości robót należy: 

a) w poz. 2.16. powierzchnia obsiewu w ilości 6000,0 m2 skalkulować 6700,0 m2, 
b) w poz. 2.17. i 2.18. należy wycenić ilości wynikające z przedmiaru robót. 

 
Rekultywacja składowiska w miejscowości Dunkowa 
Pytanie 1 
Zgodnie z Tabelą 5 Projektu należy wykonać barierkę wokół zbiornika wód odciekowych o 
długości 110 mb, rów opaskowy o długości 90 mb, nasadzenie wierzby wiciowej w ilości 400 
szt. Ilości te nie pokrywają się z przedmiarem, bowiem zgodnie z poz. 1.15 długość barierki – 
110 m, poz. 1.16 długość rowu 220 mb oraz poz. 2.18 ilość sadzonek – 500 szt. W związku z 
powyższym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie jakie ilości należy przyjąć do 
wyceny? 
Odpowiedź 
Do wyceny należy przyjąć ilości wynikające z przedmiaru robót. 
 
Rekultywacja składowiska w miejscowości Sulmierzyce 
Pytanie 1 
Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym rekultywacji składowiska w miejscowości 
Sulmierzyce, Tabela 5 do wykonania warstwy stabilizacyjnej potrzebne jest 705 m³ odpadów 
lub pospółki, do wykonania warstwy izolującej – grunt gliniasty w ilości 1175 m³, do 
wykonania warstwy drenażowej – żwir w ilości 750 m³, do wykonania warstwy 
glebotwórczej – humus w ilości 4700 m³. Ilości te nie pokrywają się z przedmiarem (poz. 1.7 
warstwa stabilizacyjna – 690 m³, poz. 1.8 warstwa izolująca – 1150 m³, poz. 1.9 warstwa 
drenażowa – 400 m³, poz. 1.10. warstwa glebotwórcza – 920 m³). Prosimy o wyjaśnieni 
rozbieżności oraz jednoznaczne wskazanie jakie ilości materiałów należy przyjąć do wyceny 
na wykonanie poszczególnych warstw? 
Odpowiedź 
Do określenia wartości robót należy:  

a) w poz. 1.7. warstwa stabilizacyjna w ilości 690,0 m3 skalkulować 705,0 m3, 
b) w poz. 1.8. warstwa izolująca w ilości  1150,0 m3 skalkulować 1175,0 m3, 
c) w poz. 1.9. warstwa drenażowa w ilości 400,0 m3 skalkulować 940,0 m3, 
d) w poz. 1.10. warstwa glebotwórcza w ilości 920,0 m3 skalkulować 4700x0,20= 940,0 

m3. 
 
Pytanie 2 
Zgodnie z Tabelą 5 Projektu należy wykonać barierkę wokół zbiornika wód odciekowych o 
długości 70 mb, rów opaskowy o długości 310 mb, dwukrotne obsianie powierzchni 4700 m², 
nasadzenie wierzby wiciowej w ilości 640 szt. Ilości te nie pokrywają się z przedmiarem, 
bowiem zgodnie z poz. 1.13 długość barierki – 80 m, poz. 1.14 długość rowu 320 mb, poz. 
2.15 – 6000 m² oraz poz. 2.16 ilość sadzonek – 640 szt. i poz. 2.17 – 30szt. W związku z 
powyższym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie jakie ilości należy przyjąć do 
wyceny? 
Odpowiedź 
Do określenia wartości robót należy:  

e) w poz. 1.7. warstwa stabilizacyjna w ilości 690,0 m3 skalkulować 705,0 m3, 
f) w poz. 1.8. warstwa izolująca w ilości  1150,0 m3 skalkulować 1175,0 m3, 
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g) w poz. 1.9. warstwa drenażowa w ilości 400,0 m3 skalkulować 940,0 m3, 
h) w poz. 1.10. warstwa glebotwórcza w ilości 920,0 m3 skalkulować 4700x0,20= 940,0 

m3. 
Ad. 2. Do określenia wartości robót należy: 
a) w poz. 1.13. długość barierki przyjąć z przedmiaru, 
b) w poz. 1.14. długość rowu przyjąć z przedmiaru, 
c) w poz. 2.15. powierzchnię przyjąć z przedmiaru, 
d) w poz. 2.16. i 2.17. ilości sadzonek przyjąć z przedmiaru. 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp 
zgodnie z zapisami pkt. XI SIWZ Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ : 
 
SIWZ 
Pkt  III ppkt 6 SIWZ  - na końcu zdania dodaje się zapis „nie dotyczy to materiałów 
kopalnych tj. ziemia”. 
 

Formularz Oferty 
Oferta  
„Do Przewodniczącego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” – omyłkowo zapisano              
„Do Burmistrza Krotoszyna” 
 

Załącznik A – Projekt umowy 
Zamawiający wykreśla  ust. 4  § 5 Projektu umowy. 

 
Proszę o uwzględnienie powyższych zmian w przygotowywanej ofercie przetargowej. 

Wyznaczony termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

 
Przewodniczący Zarządu Związku 

Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
 

/-/ Julian Jokś 
 
 
 
Załączniki : 
1/. Zmieniony formularz oferty 
2/. Zmieniony Zał. A – Projekt umowy 
 
 
 

 


