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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 Rusko gm. Malczyce” 

- znak postępowania: ZP/PN/16/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623958-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 Rusko gm. Malczyce” 

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 
Na terenie planowanej rekultywacji 
występuje zieleń w postaci drzew i krzewów. 
Czy Zamawiający posiada Decyzję dotyczącą 
wycinki w/w zieleni i kto ponosi koszt 
związane z opłatami za wycinkę 

Zamawiający nie posiada decyzji zezwalającej na usuwanie 
drzew lub krzewów. 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. 
 

2 

PYTANIE nr 2 

Zgodnie z OPZ należy wykonać pięciu studni 
odgazowujących zakończonych biofiltrem. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w 
studnie (konstrukcja i głębokość 

posadowienia) 

Uzupełnienie dokumentacji w zakresie konstrukcji i głębokości 

posadowienia studni odgazowujących zakończonych biofiltrem 
poniżej. 

Konstrukcja i głębokość posadowienia studni 
odgazowującej 

 otwarta studnia zakończona biofiltrem; 
 studnia wiercona Ø min. 225 mm, materiał z odwiertu 

należy rozplantować cienką warstwą na wierzchowinie 
składowiska, nie bezpośrednio przy otworze; 

 minimala rzędna dna odwiertu 113-114 m n.p.m. (w 
celu zapobieżenia naruszenia dna składowiska, rzędna 

dna kwatery wynosi około 112 m n.p.m); 
 wypełnienie odwierconej studni materiałem 

gruboziarnistym (np. żwir, pospółka, o zawartości 
frakcji ilastej i pylastej poniżej 15%); 

 obudowa studni w osi odwiertu studni, wykonana z 4 

kręgów betonowych Ø1200/500 ustawionych na sobie, 
wypełnionych kolejno (od warstwy najniżej położonej): 

- warstwą materiału porowatego (takiego jak na 
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wypełnienie studni) o miąższości 0,5 m, 
- warstwą materiału biofiltra w postaci materiału 

dezodorującego (mieszanina kory z torfem – 
objętościowo 1:1) o miąższości 1,0 m, 

- warstwą zabezpieczającą ze żwiru 16/32 mm o 

miąższości 0,2 m. 
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Pytanie nr 3 
Między dokumentacją określającą techniczne 
warunki zamknięcia i rekultywacji 

składowiska odpadów (punkt 5 Zabiegi 
agrotechniczne) – drzewa 6105 szt., krzewy 
78 szt., a Załącznikiem nr 1 – przedmiar 
(dział 2 Rekultywacja biologiczna)- drzewa 

5378 szt., krzewy 160 szt. występuje 
rozbieżność dotycząca ilości i gatunków w 
stosunku do nasadzeń w ramach 

rekultywacji.  
Prosimy o uściślenie, co do ilości i gatunków 
krzewów oraz drzew, które należy nasadzić 
na rekultywowanym terenie. 

Na rekultywowanym terenie składowiska należy nasadzić 
drzewa i krzewy w ilości określonej w Załączniku nr 1 do OPZ 
– przedmiar robót. 

Skład gatunkowy drzew i krzewów określony w Załączniku nr 1 
do OPZ – Przedmiar robót jest zbieżny z tym określonym w 
Załączniku Nr 4 do OPZ - „Dokumentacja określająca 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Rusko, gmina Malczyce”, AmbioEco Andrzej Milian, listopad 
2015 r. 
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Pytanie nr 4 
Decyzja Z 80/2015 z dnia 26.12.2015 r. 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
określa datę zakończenia prac związanych z 
rekultywacją składowiska do dnia 30.06.2018 
r., natomiast SIWZ określa datę w 
maksymalnym terminie do 30.04.2019 r.  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Decyzji 
w zakresie zakończenia prac związanych z 
rekultywacją składowiska na datę określoną 
w SIWZ. 
 

Zamawiający złożył wniosek o zmianę Decyzji Starosty 
Średzkiego z dnia 14 lutego 2011 r., znak: 
ŚiR.7645/O/11/dec/2010/2011 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. 
 

 


