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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 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 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 celu prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia proszę o podanie parametrów 
technicznych i rysunków dotyczących 
wykonania pochodni biogazu. 

Zamawiający nie posiada informacji na temat parametrów 
technicznych oraz rysunków dotyczących wykonania pochodni 
gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Karłowcu. 
Pochodnia gazu składowiskowego powinna być przez 
Wykonawcę dobrana ze względu na parametry gazu 
składowiskowego oraz parametry technicze istniejącej 

instalacji odgazowania składowiska (wyniki pomiarów emisji 
oraz opis instalacji zawarte są w Załączniku Nr 4 do OPZ - 

„Dokumentacja zamknięcia składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne Mirsk-Karłowiec”, WAMECO Wojciech 
Górnikowski, luty 2015/październik 2015), a także na 
podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz zgodnie ze 
sztuką inżynierską. 

 

2 

PYTANIE nr 2 
W celu prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia proszę o podanie parametrów 

technicznych pompy wymienionej w poz. 2 d 
1.1. przedmiaru robót. 

Zamawiający nie posiada informacji na temat parametrów 
technicznych pompy wymienionej w poz. 2 d. 1.1 Załącznika 
Nr 1 do OPZ – Przedmiar robót. 

Pompa do pompowania wód odciekowych ze studni 
przepompowni do zbiornika odcieków powinna zostać przez 
Wykonawcę dobrana ze względu na parametry technicze 
istniejącej instalacji odprowadzania wód odciekowych ze 
składowiska (opis instalacji zawarty jest w Załączniku Nr 4 do 

OPZ), a także na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej 
oraz zgodnie ze sztuką inżynierską. 
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3 

Pytanie nr 3 
Proszę o informację jak długo Wykonawca 
zobowiązany jest do wywozu odcieków ze 
składowiska, czy jest to końcowy termin 
realizacji  zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu wód odciekowych ze 
składowiska do czasu zakończenia realizacji zadania, czyli daty 
końcowego odbioru robót. 
 

4 

Pytanie nr 4 
Decyzja  Nr Z  63.1/2015 z dnia 03.12.2015 
r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
określa termin zakończenia rekultywacji 
składowiska do nia 31.06.2018r, 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 Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Nr Z 63/2015 z dnia 30 lipca 
2015 r., znak DOW-S-V.7241.65.2014.RSt, 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. 
 

5 

Pytanie nr 5 
W związku z tym, iż Dokumentacja 
Techniczna oraz Decyzja Nr Z 63/2015 
dołączona do OPZ zawiera inne niż w OPZ 
rozwiązanie w zakresie  wykonania 

rekultywacji składowiska proszę o określenie, 
który dokument jest wiążący. 

Według Zamawiającego przywołane dokumenty, tj. 
„Dokumentacja zamknięcia składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne Mirsk-Karłowiec”, WAMECO Wojciech 
Górnikowski, luty 2015/październik 2015, Decyzja Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Nr Z 63/2015 z dnia 30 lipca 

2015 r., znak DOW-S-V.7241.65.2014.RSt oraz właściwy OPZ 
są spójne w zakresie określenia zakresu prac związanych z 
zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Karłowcu. 
Opis Przedmiotu Zamówienia jest wynikiem sprecyzowania 
potrzeb Zamawiającego, w celu uwzględnienia wszystkich 
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na 
sporządzenie oferty a tym samym doprecyzowania zapisów w 

dokumentacji przetargowej. 
 

 


