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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 Piotrkowiczki gm. 

Wisznia Mała” - znak postępowania: ZP/PN/9/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623532-N-2017 z dnia 28.11.2017 r. 

 

 
              Wrocław, dnia 07.12.2017 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 Piotrkowiczki gm. 

Wisznia Mała” 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 
Zwracamy się o wykreślenie treści zapisów 

SIWZ w rozdziale V punkcie 2  i ppkt 2a 
postępowań na: Zamknięcie i rekultywacje 
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w miejscowościach: Rusko gm. 
Malczyce, Karłowiec gm. Mirsk, Stojanów gm. 
Pieńsk, Golędzinów gm. Oborniki Śląskie, 

Grabowno Wielkie gm. Twardogóra, Grębocice 
gm. Grębocice, Wąwolnica gm. Strzelin, 

Skotniki gm. Zawonia, Kłodzko, Łuczyna gm. 
Dobroszyce, Chocianowiec gm. Chocianów, 
Mienice gm. Wisznia Mała, Piotrkowiczki gm. 
Wisznia Mała, Wądroże Małe gm. Wądroże 
Wielkie, Białołęka gm. Pęcław, Budziszów 

Wielki gm. Wądroże Wielkie gdzie w uwadze 
żądają Państwo od wykonawcy, aby wykazał, 
że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej na sumę ubezpieczenia w kwocie nie 
mniejszej niż łączna suma postępowań o 
udzielenie zamówienia, które Państwo 
ogłaszają na „Zamknięcie i rekultywacje 

składowisk”, a w których bierze udział. Treść 
tego zapisu nie ma odzwierciedlenia w 
żadnym punkcie Ustawy PZP. Każde z 

ogłoszonych przez Państwa postępowań jest 
postępowaniem oddzielnym i wszystkie zapisy 
SIWZ dotyczące wymagań potwierdzających 

Zamawiający wykreśli treść Uwagi z zapisów SIWZ w 
rozdziale V punkcie 2 i ppkt 2a postępowań na: Zamknięcie i 

rekultywacje składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w miejscowościach: Rusko gm. Malczyce, Karłowiec 
gm. Mirsk, Stojanów gm. Pieńsk, Golędzinów gm. Oborniki 
Śląskie, Grabowno Wielkie gm. Twardogóra, Grębocice gm. 
Grębocice, Wąwolnica gm. Strzelin, Skotniki gm. Zawonia, 
Kłodzko, Łuczyna gm. Dobroszyce, Chocianowiec gm. 

Chocianów, Mienice gm. Wisznia Mała, Piotrkowiczki gm. 
Wisznia Mała, Wądroże Małe gm. Wądroże Wielkie, Białołęka 

gm. Pęcław, Budziszów Wielki gm. Wądroże Wielkie. 
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spełnienie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu powinny dotyczyć 
tylko tego jednego postępowania. Sumowanie 
wymagań z poszczególnych postępowań jest 
całkowicie bezzasadne i nigdzie nie 

praktykowane. Wykonawca przecież w tym 
samym czasie co ogłoszone przez Państwa 
postępowania może brać udział też w innych 
postępowaniach przetargowych ogłoszonych 
przez inne podmioty, gdzie również 
wymagane będzie przedstawienie polisy OC. 
Czy inni zamawiający mają żądać 

oświadczenia od wykonawcy czy 
przedstawienia dowodów, że jego suma 
ubezpieczenia jest na ten moment 

wystarczająca? Zresztą pozostałe warunki 
udziału w ogłoszonych przez Państwa 
postępowaniach nie sa (i słusznie) sumowane. 
Zostawiając ten zapis w SIWZ-ach pozbawiają 

Państwo szansy udziału w postępowaniach 
podmiotom,  które spełniają warunki udziału 
w tych postępowaniach zarówno  pod 
względem doświadczenia, kwalifikacji jak i 
sytuacji finansowej. W przypadku wygrania 
przez jeden podmiot wszystkich lub nawet 
większości ogłoszonych postępowań – co 

zwyczajnie – niemożliwe – zawsze może on 
na Państwa żądanie przed podpisaniem 
umowy zwiększyć wartość posiadanego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Nie wiąże się to bowiem z żądnymi 
szczególnymi wymaganiami, właściwie każdy 

podmiot może otrzymać polisę na dowolnie 
wysoką kwotę po uiszczeniu tylko 
odpowiedniej opłaty. W związku z powyższym 
wzywamy Państwa do wykreślenia zapisu 
SIWZ przywołanego na wstępie. 
 
 

 
 
 

2 

PYTANIE nr 2 

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania 
1.Ponieważ uzyskanie polisy OC o treści 
wymaganej przez Zamawiającego, wg 
informacji uzyskanych od ubezpieczycieli, jest 
niemożliwe prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 

warunków udziału w postępowaniu zawartych 
w rozdziale V ust. 2 pkt. 2) SIWZ o treści:  
„Wykonawca winien wykazać, że jest on 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności  związanej 
z przedmiotem zamówienia, na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia minimum 112 000 

PLN. Zakresem ubezpieczenia, o którym 
mowa powyżej, powinna być objęta 

odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktowa 
, w tym odpowiedzialność  za szkodę 
spowodowaną zastosowaniem przez 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zawartych w 

rozdziale V ust. 2 pkt. 2) SIWZ na zapis: 

,,Wykonawca winien wykazać, że jest on ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności  związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia minimum 112 000 PLN. Zakresem 
ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, powinna być objęta 
odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktowa.” 

 
Zmiany w SIWZ zostały wprowadzone. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 2 
umowy na:  
,,Zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, powinna 
być objęta odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktowa”.  

 
Zmiany w umowie zostały wprowadzone. 



ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Piotrkowiczki (gm. Wisznia Mała)”   

Strona 3 z 4 

 

Wykonawcę niewłaściwych materiałów lub 
odpadów przy realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, odpowiedzialność za szkody powstałe 
w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza , 

wody lub gruntu, a także wszelkie koszty 
związane z usunięciem, oczyszczeniem i 
utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, oraz 
odpowiedzialność za koszty usunięcia i 
zastąpienia wadliwej rzeczy przez wolną od 
wad.” 
 

na zapis: 
 
,,Wykonawca winien wykazać, że jest on 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności  związanej 
z przedmiotem zamówienia, na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia minimum 112 000 

PLN. Zakresem ubezpieczenia, o którym 
mowa powyżej, powinna być objęta 
odpowiedzialność deliktowa oraz 
kontraktowa.” 
 
Jeśli tak to prosimy o dokonanie stosownej 
modyfikacji SIWZ. 

  
2.Ponieważ uzyskanie polisy OC o treści 
wymaganej przez Zamawiającego, wg 
informacji uzyskanych od ubezpieczycieli, jest 

niemożliwe prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający dokona zmiany  zapisu §9 ust. 2 

umowy z:  
,,Zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w 
ust. 1, powinna być objęta odpowiedzialność 
deliktowa oraz kontraktowa , w tym 
odpowiedzialność  za szkodę spowodowaną 
zastosowaniem przez Wykonawcę 
niewłaściwych materiałów lub odpadów przy 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
odpowiedzialność za szkody powstałe w 
związku z przedostaniem się niebezpiecznych 
substancji do powietrza , wody lub gruntu, a 
także wszelkie koszty związane z usunięciem, 
oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek 

zanieczyszczeń, oraz odpowiedzialność za 

koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy 
przez wolną od wad” 
 
na: 
 
,,Zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w 

ust. 1, powinna być objęta odpowiedzialność 
deliktowa oraz kontraktowa”.  
 
Jeśli tak to prosimy o dokonanie stosownej 
modyfikacji zapisów umowy. 
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