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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 Grębocice gm. 

Grębocice” - znak postępowania: ZP/PN/7/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623824-N-2017 z dnia 29.11.2017 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 Grębocice gm. 

Grębocice” 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 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę Decyzji, 
w zakresie zakończenia prac związanych z 
rekultywacja składowiska  na datę określoną 
w SIWZ ? 
•Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. 
Rozdział IV „ Termin wykonania zamówienia” 

pkt. 1   brzmi : 
„ Zamówienie należy zrealizować  w 
maksymalnym terminie: do 30 kwietnia 2019 
r. 
•Decyzja Nr Z 74/2015 z dnia 26 listopada  

2015, znak: DOW-S-V.7241.95.KK , 
zmieniającej decyzję wyrażającą zgodę na 
zamknięcie składowiska  odpadów. pkt. 2  
wskazuje, że jako termin zakończenia 
przedmiotu zamówienia przypada na dzień 
31 grudnia 2018 r. 

Zamawiający złożył wniosek o zmianę Decyzji Starosty 
Polkowickiego z dnia 31 grudnia 2003 r., znak SR 76441-6/03 
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. 
 

 


