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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 Kłodzko” - znak 

postępowania: ZP/PN/5/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623621-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 Kłodzko” 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 
Dotyczy przedmiaru robót poz. nr 15 oraz 69 

– w pozycjach tych przewidziano wykonanie 
warstwy rekultywacyjnej (podglebia) w 
ilościach 18 905 m3 oraz 4 856 m3 tj. 
zgodnych z dokumentacją projektową z 
zmagazynowanych odpadów z grupy 19 08 
05 i 19 08 03 do wykorzystania zgodnie z 

rozporządzeniem i transportowane z 
odległości 1km. Prosimy o potwierdzenie 

posiadania tego materiału przez 
Zamawiającego przeznaczonego do 
wykonania tych warstw rekultywacyjnych z 
podaniem jego lokalizacji. Czy Zamawiający 
posiada decyzję na przetwarzanie 

powyższych odpadów poprzez ich 
wykorzystanie do rekultywacji? 

Zamawiający nie potwierdza posiadania materiału 
przeznaczonego do wykonania jakichkolwiek warstw 

rekultywacyjnych w ramach zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów w Kłodzku, pnieważ go nie posiada i tym 
samym nie może wskazać jego lokalizacji. 
Zamawiający nie posiada decyzji zezwalającej na 
przetwarzanie odpadów w procesach odzysku w ramach 
zamknięcia i rekultywacji składowiska. Uzyskanie takiej decyzji 

winien zapewnić  Wykonawca (patrz p. 5), rozdział II OPZ), 
jeżeli zamierza wykorzystywać określone odpady w ramach 

zamknięcia i rekultywacji składowiska. 
 

2 

PYTANIE nr 2 
Dotyczy OPZ pkt II 3) – pielęgnacja w 

okresie gwarancji dotyczy wymiany i 
uzupełnienia uschniętych, uszkodzonych lub 
skradzionych sadzonek. Proszę o wykreślenie 
słów uszkodzonych i skradzionych, gdyż 
Wykonawca nie ma możliwości oszacowania 

zjawiska kradzieży lub uszkodzeń powstałych 
nie z winy Wykonawcy. 

Zamawiający nie wykreśli przywołanych zapisów (p. 3), 
rozdział II OPZ) dot. zapewnienia przez Wykonawcę wymiany 

lub uzupełnienie uszkodzonych lub skradzionych sadzonek. 
W ramach wykonywanego zadania do obowiązków Wykonawcy 
należy zapewnienie oczekiwanego rezultatu rekultywacji w 
postaci utrzymującej się trwałej okrywy roślinnej poprzez m.in. 
wykonanie ogrodzenia ochronnego nasadzeń drzew i krzewów. 
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3 

Pytanie nr 3 
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 37.1/2015 z dnia 8 grudnia 
2015 r. , znak DOW-S-V.7241.99.2015.AK , 
zmieniającej decyzję wyrażającą zgodę na 

zamknięcie składowiska odpadów 
pkt. 5  wskazuje, że jako termin zakończenia 
przedmiotu zamówienia przypada na dzień 
31 grudnia 2018 r. 

 

Zamawiający złożył wniosek o zmianę Decyzji Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Nr Z 37/2012 z dnia 26 września 
2012 r., znak DOW-S-V.7241.6.2011.AK, 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. 
 

4 

Pytanie nr 4 
Według , którego wariantu  ( rys. nr 17 pt. „ 
Rysunek warsztatowo-montażowy obudowy 

kroczącej studzienki ujęcia gazów 
wysypiskowych”) należy wykonać  13 
studzienek na hałdzie „A” i 3 studzienki na 
hałdzie „B” ? 

Obudowy studni odgazowujących zarówno na hałdzie „A” jak i 
na hałdzie „B” należy wykonać wg wariantu z biernym 
odprowadzaniem gazu składowiskowego przez biofiltr do 

atmosfery, ze względu na niską zawartość metanu w gazie (wg 
ostatnich badań poniżej 0,5 %). 
 

5 

Pytanie nr 5 

Na podstawie jakiego dokumentu 
projektowego należy wykonać dodatkowe 
otwory piezometryczne P4 i P5 ? 
 

Dodatkowe otwory piezometryczne P4 i P5 należy wykonać na 

podstawie projektu robót geologicznych na wykonanie 
hydrogeologicznych otworów obserwacyjnych, po uzyskaniu 
decyzji zatwierdzającej ten projekt. Wykonanie projektu robót 
geologicznych oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej ten 
projekt wraz z realizacją wszystkich obowiązków określonych w 
tej decyzji mieści się w zakresie zamówienia i należy do 

wykonawcy. 
 

6 

Pytanie nr 6 
.    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w 
grubości warstwy 

• Decyzja Nr Z 37.1/2015 z dnia 8 grudzień 
2015  -  treść w pkt. 3 i 4  „ułożenie na 
zewnętrznej skarpie i koronie obwałowań 

opaskowych geokraty (syntetycznej, 
komórkowej maty przeciwerozyjnej) i 
wypełnienie jej ziemią urodzajną , a 

następnie przykrycie  0,3 m warstwą ziemi 
urodzajnej”; „ułożenie na skarpach złoża 
geokraty  (syntetycznej ,komórkowej maty 
przeciwerozyjnej) i wypełnienie jej ziemią 
urodzajną a następnie przykrycie 0,3m 
warstwą ziemi urodzajnej”. 
• Opis techniczny na wykonanie rekultywacji 

składowiska odpadów komunalnych w 
Kłodzku przy ulicy Sierpowej pkt. 3.0 
Rekultywacja techniczna  
3.1. pkt 4   (…)  Geokrata  Mk50 lub inna o 
podobnych właściwościach w połączeniu z 

obsiewem mieszanką traw na 8 cm warstwie 
humusu  ( 5 cm wypełnienie kraty + 3 cm 

ponad kratę)  (…) 
 

Miąższość warstwy ziemi urodzajnej przykrywającej geokraty 
wynosi 3 cm, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), 
dokumentacją projektową oraz aneksem do niej. 

Zamawiający złożył wniosek o zmianę decyzji Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Nr Z 37.1/2015 z dnia 8 grudnia 
2015 r., gdzie błędnie określone zostały miąższości warstw 

ziemi urodzajnej przykrywającej geokraty. 
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Pytanie nr 7 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
posiada operat dendrologiczny oraz decyzję 
na wycinkę drzew? 

Zamawiający nie posiada operatu dendrologicznego jak 
również nie posiada decyzji zezwalającej na usuwanie drzew 
lub krzewów. 
 

8 

Pytanie nr 8 
Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi opłaty za 
wycinkę drzew? 

  
 

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponosi wykonawca w 
przypadku jeżeli będzie to niezbędne w celu wykonania prac 
związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska 
odpadów. 
 

 
 

 
 

 


