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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 Karłowiec gm. Mirsk” 

- znak postępowania: ZP/PN/15/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623922-N-2017 z dnia 29.11.2017 r. 

 

 
              Wrocław, dnia 12.12.2017 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 Karłowiec gm. Mirsk” 

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 
W rozdziale XIX pkt. B ppkt. 9 SIWZ 
zapisano, że w przypadku omyłek w 
obliczeniu ceny zamawiający za podstawę 
wyceny przyjmie liczbę jednostek miary i 
wskazaną przez wykonawcę cenę 

jednostkową.  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

usunie ten zapis, ponieważ zgodnie z SIWZ 
zamawiający nie wymaga załączenia do 
oferty kosztorysu czy tez kalkulacji ceny 
oferty? 
  

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu, 
ponieważ Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty 
kosztorysu czy też kalkulacji ceny oferty. 

2 

PYTANIE nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający 
zmodyfikuje zapisy § 13 pkt 7 i pkt 9 umowy 
poprzez usunięcie słowa „gwarancji”, bowiem 

zgodnie z § 151 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zabezpieczenie 
dotyczy wyłącznie rękojmi, a nie gwarancji? 
 

Zamawiający uznaje zgłoszoną uwagę dotyczącą treści § 13 
ust. 7 i 9 umowy w związku z czym powyższe jednostki 
redakcyjne umowy zostaną zmienione w ten sposób, że 
otrzymają brzmienie: 

 
"7. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia 
przeznacza się na zabezpieczenie wykonania zamówienia 
zgodnie z umową, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady" 
 

"9. Kwota stanowiąca 30 % wniesionego zabezpieczenia 
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zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

3 

Pytanie nr 3 
Prośba o wyjaśnienie wątpliwości 

dotyczących załącznika NR 7 do SIWZ: 
- W punkcie 3.2 rozdział V SIWZ ujęte jest, 
ze kierownik robót musi posiadać minimum 1 
doświadczenie polegające na kierowaniu 
pracami rekultywacyjnymi.  
Moje pytanie brzmi: Czy w załączniku NR 7 

do SIWZ należy ująć cale doświadczenie ( do 
10 robót) kierownika -  łącznie z tym 
wymaganym w punkcie 3.2 rozdziału V SIWZ 

; czy może jednak - należy wpisać 
doświadczenie kierownika bez tego 
pierwotnego wymaganego do spełnienia 
warunków udziału w postepowaniu. 

 

W odpowiedzi na przesłane pytanie (wątpliwość) Wykonawcy 
do Załącznika Nr 7 informuję, iż: 

Zapis w pkt. 3.2 rozdziału V SIWZ - dotyczy warunku udziału 
w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego 
warunku w oparciu o złożony przez Wykonawcę (na wezwanie 
Zamawiającego) Wykaz wykonanych zadań/robót, stanowiący  
Załącznik Nr 5 do SIWZ, zgodnie z rozdziałem VII B ust. 2 pkt 
1 (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

opisanego w rozdziale V). 
Natomiast Załącznik Nr 7 - jest Formularzem "Doświadczenie 
Kierownika Robót" na podstawie którego Zamawiający oceni  

kryterium nr 2 (opisane w rozdziale XIX SIWZ). 
Doświadczenie w tym kryterium będzie rozpatrywane na 
podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego 
kadry Wykonawcy (osoby wyznaczonej do kierowania 

robotami). 
 
W przypadku kryterium „Doświadczenie Kierownika Robót” 
- ocenie podlega dodatkowe doświadczenie osoby Kierownika 
robót. Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe 
doświadczenie tej osoby na zasadach opisanych w rozdziale 
XIX SIWZ (nie łączy się z warunkiem udziału w postępowaniu). 

Ocenie będzie podlegał jedynie formularz 
„Doświadczenie Kierownika Robót” (nie podlega 
uzupełnieniu), stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ, 

złożony wraz z Ofertą.  
 

4 

Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w 
rozdziale V pkt. 3.2) SIWZ wymagane 
doświadczenie,  nie będące kryterium oceny  

ofert, a warunkiem udziału w postępowaniu - 
dotyczące osoby, a polegające m.in. na 
kierowaniu przez  kierownika robót jedną 
rekultywacją składowiska odpadów o 
wymaganej powierzchni nie dotyczy okresu 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, w odróżnieniu do kryterium 

oceny ofert, gdzie liczy się dodatkowe 
doświadczenie kierownika robót - punkt za 

każde zadanie obejmujące rekultywację 
składowiska odpadów o wskazanej 
powierzchni wykonane w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert? 

Zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt. 3.2. w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu - w zakresie dysponowania odpowiednim 
potencjałem osobowym Wykonawca musi wykazać że: 

dysponuje minimum jedną osobą posiadającą  uprawnienia 
do wykonywania czynności wymienionych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe 
na stanowisku Kierownika Robót, w tym w kierowaniu co 
najmniej jedną robotą polegająca na Rekultywacji 
Składowisk Odpadów o powierzchni co najmniej 2 ha.  

Wykaz stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ  powinien 
dotyczyć osoby, którą wskazał Zamawiający w wyżej opisanym 

warunku jako istotne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko osoby 
wskazanej przez Wykonawcę osoby wraz z informacjami na jej 
temat, których żądał Zamawiający w celu spełnienia tego 

warunku. 
Natomiast w przypadku kryterium "Doświadczenie Kierownika 
Robót" ocenie podlega dodatkowe doświadczenie osoby 
kierownika robót. Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe 
doświadczenie tej osoby na zasadach opisanych w rozdziale 
XIX SIWZ tj. W kryterium "Doświadczenie Kierownika Robót" 
oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. W odniesieniu 

do „Kierownika robót”, za każde dodatkowe zadanie / robotę w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
polegającej na udziale jako „Kierownik robót" w jednym 
dodatkowym zadaniu obejmującym „Rekultywację składowisk 

odpadów o powierzchni co najmniej 2 ha”.  Doświadczenie 
w tym kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji 
dotyczących doświadczenia zawodowego kadry Wykonawcy - 
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kryterium świadczące o doświadczeniu osoby wyznaczonej do 
kierowania robotami, zawartej w Formularzu „Doświadczenie 
Kierownika Robót”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do 
SIWZ. 

 


