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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 Wądroże Małe gm. 

Wądroże Wielkie” - znak postępowania: ZP/PN/3/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 622809-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 Wądroże Małe gm. 

Wądroże Wielkie” 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 wycinkę. 
Zgodnie z zapisami OPZ pkt. II ppkt. 5 uzyskanie wszelkich 
niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń i decyzji 
nieuzyskanych przez Zamawiającego leży po stronie 

Wykonawcy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 
 

2 

PYTANIE nr 2 
Między Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Rekultywacji Wysypiska (ST-

02 pkt 1.1.) – ok. 1700 szt., a załącznikiem 
nr 1 – OPZ (dział 2 Rekultywacja biologiczna) 
– 700 szt. występuje rozbieżność dotycząca 
ilości w stosunku do nasadzeń w ramach 
rekultywacji.  
Prosimy o uściślenie, co do ilości i gatunków 

krzewów, które należy nasadzić na 
rekultywowanym terenie. 

„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Rekultywacji Wysypiska” przewiduje nasadzenie 1700 sztuk 
krzewów, jednak przy założeniu całkowitej powierzchni 

wynoszącej 0,34 ha. Z uwagi na wyniki pomiarów 
geodezyjnych określających powierzchnię do rekultywacji jako 
0,14 ha – ilość sadzonek zmniejszono proporcjonalnie. Gatunki 
zostały określone w „Projekcie rekultywacji wysypiska 
odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne”, AK NOVA 
2009r. 

 

3 

Pytanie nr 3 
Decyzja Z 82/2015 z dnia 02.12.2015 r. 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

określa datę zakończenia prac związanych z 
rekultywacją składowiska do dnia 30.06.2018 
r., natomiast SIWZ określa datę w 

Zamawiający złożył wniosek o zmianę Decyzji Starosty 
Jaworskiego wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska z 

dnia 26.02.2008 r. znak OŚ 7645/76/2007 ze zmianami, w 

zakresie określenia terminu zakończenia rekultywacji 
składowiska odpadów w taki sposób, aby nie był on krótszy niż 
do 30 kwietnia 2019 r. 
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maksymalnym terminie do 30.04.2019 r.  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Decyzji 
w zakresie zakończenia prac związanych z 
rekultywacją składowiska na datę określną w 
SIWZ. 

 
 

 


