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Zamawiający: 

DOLNOSLASKI PROJEKT REKULTYWACJI Sp. z o.o. 

50 - 151 Wrocław, ul. Kotlarska 42 
 

                         

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zamknięcie i Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chocianów gm. 

Chocianów” - znak postępowania: ZP/PN/4/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623572-N-2017 z dnia 28.11.2017 r. 

 

 
              Wrocław, dnia 14.12.2017 r. 

    
 

        UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zamknięcie i Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chocianowiec gm. 

Chocianów” na realizację zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Dolnośląski 

Projekt Rekultywacji” - udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, w celu  wyjaśnienia 

zapisów dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579), Zamawiający zamieszcza treść 

zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami:   
 

 
 

 
 

Zapytania dot. SIWZ 

1 

PYTANIE nr 1 
 Decyzja  Nr Z 9.4/2015 z dnia 30.11.2015 r. 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
określa termin zakończenia rekultywacji 

składowiska do dnia 31.12.2018r, natomiast 
SIWZ określa datę zakończenia prac na 

30.04.2019r. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Decyzji 
w zakresie daty zakończenia prac 
rekultywacyjnych na datę określoną w SWIZ 
 

Zamawiający złożył wniosek o zmianę Decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 28 września 2007 r., znak SR.IV.6621-
3/1/JB/07 ze zmianami,  m.in. w zakresie określenia terminu 
zakończenia rekultywacji składowiska odpadów w taki sposób, 

aby nie był on krótszy niż do 30 kwietnia 2019 r. 
 

2 

PYTANIE nr 2 
W nawiązaniu do wizji lokalnej 
przeprowadzonej w terenie składowiska w 
Chocianowcu oraz w związku z istniejącym 

ukształtowaniem terenu składowiska i terenu 
przyległego istnieje przypuszczenie 
graniczące z pewnością, że pomiędzy 
obszarem poza składowiskiem a samą 
kwaterą składowiska istnieje przepływ wody 

gruntowej. Świadczy o tym porównywalny 
poziom wody nagromadzonej na tych 

powierzchniach. W praktyce może okazać się, 

Wiedza, jaką Zamawiający dysponuje na temat ilości wód 
odciekowych niezbędnych do wywiezienia ze składowiska i 
unieszkodliwienia, pochodzi z opracowania pt. „Dokumentacja 
zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne w Chocianowie”, WAMECO Wojciech Górnikowski, 
listopad 2015 r. Ilość wód odciekowych została oszacowana w 
październiku 2015 r. na 4,5-6,6 tys. m3. 
Ilość niezbędnych do wywiezienia i unieszkodliwienia wód 
odciekowych w celu kalkulacji oferty Wykonawca powinien 

określić samodzielnie na podstawie dokumentów załączonych 
do SIWZ oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. 
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że nawet długotrwałe pompowanie 
wody/odcieku będzie nieskuteczne. Projekt 
nie przewiduje rozwiązań polegających na 
odcięciu dopływu wody z zewnątrz do 
składowiska. Zapisy dokumentacji 

technicznej w pkt 6 oraz pkt. 7.3 wskazują 
na możliwość braku szczelności obwałowań 
chociażby z tytułu braku uszczelnienia. 
Odnosząc się do  zapisów SIWZ a także 
wymogu jednoznacznego i precyzyjnego 
opisu przedmiotu zamówienia prosimy mając 
na uwadze powyższe  o wyjaśnienie jaką 

ostatecznie ilość odcieków do wywozu i 
utylizacji  ma przyjąć Wykonawca w 
kalkulacji swojej oferty? 

 

 


