Stargard 01.10.2020 r.
Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: Rekultywacja
kwatery nr V składowiska Odpadów zlokalizowanego na terenie Instalacji Komunalnej
w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – etap I - znak sprawy: ZP 5/2020
W dniu 30 września 2020 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie 1
Czy Zamawiający udostępni na stronie internetowej cały projekt rekultywacji kwatery m. n.:
PZT, przekrój rowów, gdyż dokumenty te są niezbędne do oszacowania robót dotyczących
formowania odpadów i warstwy rekultywacyjnej?
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza pozostałą część projektu:
- plan zagospodarowania terenu
- profil rowu opaskowego
- profil instalacji doprowadzenia wody deszczowej do zbiornika
- przekrój przez warstwę rekultywacyjną
- plan zagospodarowania terenu nasadzenia krzewów
Pytanie 2
Termin wykonania I etapu rekultywacji zgodnie z SIWZ wynosi max 4 miesiące od
podpisania umowy.
Natomiast w harmonogramie do decyzji na zamknięcie:
- formowanie i zagęszczenie odpadów od 01.01 do 01.04.2021
- wykonanie warstwy wyrównawczej od 01.04 do 01.07.2021
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia publicznego w terminach
wynikających z zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego i zgodnie z
złożoną ofertą wykonawcy.
Pytanie 3
Z uwagi na fakt że po wyprofilowaniu odpadów powierzchnia wykazuje wysoką porowatość i
zużycie piasku do wykonania warstwy będzie dużo większe niż 0,20m. Czy Wykonawca ma
przyjąć zwiększone nakłady na dowóz piasku tak, aby odbierana warstwa miała grubość
0,20m? Z uwagi na fakt że po wyprofilowaniu odpadów powierzchnia wykazuje wysoką
porowatość i zużycie piasku do wykonania warstwy będzie dużo większe niż 0,20m. Czy
Wykonawca ma przyjąć zwiększone nakłady na dowóz piasku tak, aby odbierana warstwa
miała grubość 0,20m?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje taką okoliczność i wyraża zgodę na przyjęcie
zwiększonych nakładów na dowóz i formowanie warstwy piaszczystej.
Pytanie 4
Czy Zamawiający zmieni zapisy §15 SIWZ i §9 umowy ponieważ zgodnie z art. 151 ust. 3
Ustawy Prawo zamówień publicznych kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady, a nie gwarancji?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy §15 SIWZ pkt 2 lit b) i otrzymuje on treść „ b) w przypadku
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego lub
poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, wniesiony dokument winien zawierać uwagę, że pod warunkiem
braku roszczeń Zamawiającego, zwolnienie części kwoty zabezpieczenia gwarantującej
zgodne z umową wykonanie zamówienia (70% kwoty zabezpieczenia) nastąpi po 30
dniach od daty dokonania odbioru końcowego, a w części pozostałej (30% kwoty
zabezpieczenia) najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady”.
Zmianie ulegają zapisy §9 Umowy pkt 4 i otrzymuje brzmienie „4. Zabezpieczenie
zostanie zwrócone w następujący sposób: 70% wartości zabezpieczenia zostanie
zwrócone w ciągu 30 dni od odbioru końcowego przedmiotu umowy, pozostałe 30%
wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od daty upływu okresu
rękojmi a wady na wykonany przedmiot umowy.
Pytanie 5
W formularzu oferty wskazano termin wykonania który należy wskazać w dniach, natomiast w
§4 SIWZ wskazano termin w miesiącach – 4 miesiące. Czy miesiąc liczyć należy jako 30 dni,
czyli aby otrzymać maksymalną ilość punktów w kryterium termin wykonania w formularzu
oferty należy wpisać 95 dni?
Odpowiedź:
Nie, w formularz ofertowym w miejscu „Oferowany termin wykonania …………….
dni (uzupełnić zgodnie z § 13 pkt. 2.3 SIWZ pkt. 5)”. Należy wpisać „skrócony o ….. dni.”
W przypadku ofertowania krótszego terminu wykonania zostanie on wyznaczony na
konkretny dzień kalendarzowy, wynikający z oferowanego skrócenia wykonania.
Np. podpisanie umowy 5 listopada 2020, 4 miesiące realizacji przypadają na 5 marca
2021. Oferowany termin skrócenia realizacji zadania od terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego – 10 dni. W umowie zostanie wpisany termin o 10 dni krótszy liczony od
5 marca 2021 tj. 23 lutego 2021”.

Pytanie 6
Czy w świetle postanowień art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe
wskazanie w ofercie wyłącznie zakresu ewentualnego podwykonawstwa (części zamówienia)
bez wskazywania nazw i adresów firm podwykonawców, jeżeli na etapie ofertowania nie są
one znane?
Odpowiedź:
Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia może zgłosić Zamawiającemu
podwykonawcę na warunkach opisanych we wzorze umowy.
Zgodnie z art. 36 b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców.
Adresatem normy prawnej określonej w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp jest zamawiający,
który zobligowany jest żądać od wykonawców wskazania tych części zamówienia, które
zrealizowane zostaną z udziałem podwykonawców, a także wymagać wskazania nazw
firm tych podmiotów. Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nie określa zasad wypełnienia

powyższego żądania ani nie wskazuje granicy czasowej, w której przedmiotowy wymóg
musi zostać przez wykonawcę zrealizowany.
Informacja dotycząca imion i nazwisk (firm) podwykonawców nie posiada waloru treści
oferty, a tym samym brak ww. informacji nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia.
Pytanie 7
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni załącznik nr 5 dotyczący grupy kapitałowej,
gdyż zgodnie z aktualnymi przepisami wykonawcy winni złożyć oświadczenie o tym, czy
należą lub nie należą do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli
oferty w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź:
Zgodnie z §10 SIWZ pkt 10 „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
Pytanie 8
Czy Zamawiający udostępni wykonawcy kompaktor do zagęszczania odpadów na
rekultywowanej kwaterze, jeśli tak to w jakiej cenie?
Odpowiedź:
Zamawiający wykona zagęszczenie odpadów na własny koszt.
Pytanie 9
Proszę o informację czy mamy ująć w wycenie ułożenie i zakup maty bentonitowej?
Odpowiedź:
Nie, nie jest to przedmiotem zamówienia.
Pytanie 10
Proszę o informację czy mamy ujęć w wycenie humus?
Odpowiedź:
Nie, nie jest to przedmiotem zamówienia.
Pytanie 11
Proszę o informację czy mamy ująć w wycenie wysiew traw i sadzenie krzewów?
Odpowiedź:
Nie, nie jest to przedmiotem zamówienia.
Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania.

