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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 Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadań „Zamkniecie i rekultywacja składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w ramach przedsięwzięcia pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji”. - 

znak postępowania: ZP/PN/1/2018. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 510450-N-2017 z dnia 26.01.2018 r. 

 

 
              Wrocław, dnia 01.02.2018 r. 

    
 

        UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadań „Zamkniecie i rekultywacja składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętnew 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 związku z przystąpieniem naszej firmy 

do ww postępowania prosimy o uznanie 

jako wymogu doświadczenia posiadanego 

przez inspektora nadzoru/ kierownika 

budowy posiadającego uprawnienia 

kostrukcyjno budowlane lub drogowe jako 

wymóg spełniony dla inspektora nadzoru/ 

kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń. 

Prośbę swą popieramy tym iż osoba 

wskazana przez nas  posiadająca 

uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń 

ma ponad 20 letnie doświadczenie jako 

kierownik budowy przy realizacji  tematów 

z zakresu gospodarki odpadami min 

posiada. Tylko w przeciągu 3 ostatnich lat 

pełnił funkcje kierownika budowy lub 

przedstawiciela wykonawcy przy realizacji 

takich tematów: 

Rekultywacja składowiska odpadów w m. 

Rosochtka gm Sliwice- kierownik budowy 

Zamawiający uznaje jako doświadczenie osoby skierowanej 

do pełnienia funkcji inspektora nadzoru – koordynatora -

również osoby z uprawnieniami instalacyjnymi bez 

ograniczeń. 

 

Zamawiający informuje, że zmiany zostały wprowadzone w 

dniu 01.02.2018r. 
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Rekultywacja składowiska odpadów w m. 

Dalkowo gm. Więcbork- kierownik 

budowy 

Relultywacja składowiska w Trzcinsku-

Zdroju- kierownik budowy 

Rekultywacja składowiska odpadów w 

Bardzie gm. Wrzesnia 

Rekultywacja składowiska odpadów w 

Elżbietowie gm. Nowe Miasto 

Rekultywacja składowiska odpadów w 

Srocko   

Budowa Kwatery S1 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie składowiska 

odpadów w Suchym Lesie przy ul. 

Meteorytowej- inspektor nadzoru  

I inne. 

W przeciągu swego 20 letniego 

doświadczenia sprawował funkcje 

koordynatora i kierownika budowy na 

zadaniach: 

Zabezpieczenie hałd ołowionośnych dla 

KGHM Legnica- kierownik budowy 

Rozbudowa składowiska odpadów 

komunalnych w Powodowie- kierownik 

budowy 

Budowa kwatery składowania odpadów P-

3 wraz z droga dojazdową oraz wiatą 

garażową dla sprzętu ciężkiego na 

składowisku odpadów m. Poznania- 

kierownik budowy 

Rekultywacja składowiska odpadów 

komunalnych w Mokrzeszowie- kierownik 

budowy 

Rekultywacja składowiska odpadów w 

Nowogrodżcu- kierownik budowy 

Budowa kwatery nr III w Bytomiu- 

kierownik budowy 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów w Bartoszycach  oraz Budowa 

płyty kompostowej- kierownik budowy 

Rekultywacja składowiska odpadów w m. 

Kraczynki- kierownik budowy 

Rekultywacja składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w 

Łęczycy- kierownik budowy 

Rekultywacja składowisk odpadów w 

Krotoszynie, Sulmierzycach, Rozdrażewie 

oraz Dunkowej- kierownik budowy 

Zabezpieczenie hałdy ołowionośnej na 

terenie Huty Miedzi Głogów- kierownik 
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budowy 

Budowa kwatery balastu wraz z punktem 

dobrowolnego gromadzenia odpadów w m. 

Braniewo-zaprojektuj i wybuduj- 

kierownik budowy 

 

W związku z powyższym prosimy o 

uznanie jako  DOŚWIADCZENIE 

OSOBY SKIEROWANEJ DO 

PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA 

NADZORU – KOORDYNATORA osoby 

z uprawnieniami instalacyjnymi bez 

ograniczeń. 

 
 

 


