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Ciechanów, dn.08.12.2022 r.  

 

L.dz.KŚZPI/2402/2022                                                          

                                                                               WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ                  

W POSTĘPOWANIU                                                        

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia 

nie przekraczającej progów unijnych na : „Zamknięcie i rekultywacja 

kwatery A na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne              

i obojętne na terenie RZGOK w Woli Pawłowskiej”. Znak sprawy: 

TP/RB/4/2022 

 

                   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 

83, działając na podstawie art. 284 ustawy dnia 11.09.2019  r. Prawo  Zamówień Publicznych   

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. ) przekazuje pytania wraz z wyjaśnieniami.  

Pytanie 1. Bardzo proszę o wskazanie treści decyzji środowiskowej oraz decyzji na 

przetwarzanie odpadów dla rekultywowanej kwatery A. 

Odpowiedź 1. Zamawiający zamieszcza skan decyzji na stronie prowadzonego 

postępowania.  

Pytanie 2.  Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada pozwolenie zintegrowane dla 

niniejszego składowiska odpadów, jeśli tak to prosimy o jego załączenie na stronie 

internetowej postępowania. 

Odpowiedź 2. Zamawiający posiada PZ i udostępnia na stronie prowadzonego 

postępowania.  

Pytanie 3. W związku z procesami osiadania odpadów na składowisku oraz możliwym ich 

stopniu zagęszczenia podczas profilowania zwracamy się z  pytaniami: 

Pytanie 3.1 Czy konieczne jest dowiezienie materiału do wyprofilowania składowiska dla 

osiągnięcia maksymalnych rzędnych projektowych dla spodu warstwy technicznej (mowa o 

ilości około 24.103 m3)? 

Odpowiedź 3.1 Nie – tylko przemieszczenie odpadów po wierzchowinie składowiska do 

projektowanych rzędnych. 

Pytanie 3.2 W przypadku, gdy należy wbudować w to miejsce odpad,  prosimy o wskazanie 

podstawy formalnoprawnej, zgodnie z którą wykonawca uprawniony będzie do wbudowania 
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w/w odpadu – decyzja na zamknięcie nr 26/21/PZ.O z 9.03.2021 r. nie upoważnia do 

uzupełnienia z zewnątrz odpadami brakującej ich ilości wynikającej z bilansu odpadów 

potrzebnych do docelowego ukształtowania kwatery A do maksymalnej rzędnej 

składowanych odpadów?  

Odpowiedź 3.2. Tylko przemieszczenie odpadów po wierzchowinie składowiska do 

projektowanych rzędnych. 

Pytanie 3.3 Czy po wyprofilowaniu przy użyciu odpadów zalegających na składowisku 

Zamawiający dopuszcza zmianę rzędnych (bez konieczności dowożenia materiału lub 

odpadów na wypełnienie do rzędnych projektowych w ilości wynikającej z bilansu odpadów) 

z zachowaniem kierunku spadków i kształtu wierzchowiny? 

Odpowiedź. 3.3. Zamawiający nie dopuszcza zamiany rzędnych.  

Pytanie 4. Ponieważ w ramach wykonania warstwy biologicznej wykonawca ma wycenić 

materiał potrzebny do wykonania jedynie 1/3 całej warstwy w postaci piasku, prosimy o 

wyjaśnienie (dla umożliwienia wyceny) z jakim natężeniem i w jakim okresie Zamawiający 

będzie dostarczał do wbudowania pozostały materiały na warstwę biologiczną, prosimy o 

harmonogram dostaw? 

Odpowiedź 4. Według harmonogramu Wykonawcy.  

Pytanie 5. Zgodnie z SWZ pkt. 1.5.3 warstwa uszczelniająca ma być wykonana z gliny, iłu 

lub gliny piaszczystej, natomiast zgodnie z zapisami projektu pkt. 4.8 warstwa uszczelniająca 

ma być wykonana z gliny, iłu lub gliny piaszczystej o gr 20 cm kwalifikowane jako kod 

191209 – minerały. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie z czego ma być wykonana 

warstwa uszczelniająca? 

Odpowiedź 5.  Według projektu pkt. 4.8. Glina, ił lub glina piaszczysta nie będzie 

pozyskiwana na miejscu, więc musi być dostarczona pod kodem 191209. 

Pytanie 6. Prosimy o wyjaśnienie, czy materiał na warstwę humusu gr. 0,2 m oraz grunt 

rodzimy dostarczy zamawiający czy ma go zapewnić wykonawca? Jeśli Zamawiający to po 

czyjej stronie będą koszty załadunku i transportu i z jakiej odległości? 

Odpowiedź 6. Dostarcza Zamawiający. Załadunek i transport po stronie Wykonawcy, 

materiał zgromadzony na miejscu.  

Pytanie 7. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni zapisy §4 pkt. 11 umowy 

poprzez uzupełnienie jego treści, iż zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane po dostarczeniu mu przez wykonawcę dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom? 

Odpowiedź 7. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis. 
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Pytanie 8. Zgodnie z §4 pkt. 24 umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie 

ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez 

wykonawcę  kosztorysie i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Prosimy o wyjaśnienie czy 

zamawiający zmodyfikuje treść umowy poprzez usunięcie zapisów zawartych w umowie w 

szczególności w § 4 pkt. 23 i 24 oraz § 15 ust. 1 pkt. 1e) i 1f) w odniesieniu kosztorysu, gdyż 

zamawiający wskazał w SWZ ryczałtowy charakter wynagrodzenia? 

Odpowiedź 8. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy i wyjaśnia, że przed 

podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys                             

i harmonogram rzeczowo – finansowy.  

Zamawiający w  § 6 ust. 1 punkt 39  umowy dopisuje ppkt. d) kosztorys.  

Zmieniony projekt umowy udostępniony  zostaje na stronie prowadzonego 

postępowania.  

Pytanie 9. Prosimy o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia i załączenie na stronie 

internetowej postępowania inwentaryzacji istniejącej na kwaterze A instalacji odgazowania. 

Odpowiedź 9. Zamawiający udostępnia schemat instalacji odgazowania na stronie 

prowadzonego postępowania.   

Pytanie 10. W związku z odwołaniami w treści SWZ i załącznikach do Pozwolenia 

Zintegrowanego Składowiska w Woli Pawłowskiej -  prosimy  o przesłanie w/w Pozwolenia. 

Odpowiedź 10. Zamawiający udostępnia PZ na stronie prowadzonego postępowania.  

 Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział      

w niniejszym postępowaniu .                                                                                                          
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