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Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 
Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Częstoniew Gmina Grójec” 

 
Pytania i odpowiedzi  c.d. 

 
9. Dotyczy Wzoru umowy § 5 – Co Zamawiający rozumie przez ostateczny odbiór końcowy 

(bezusterkowy)? Czy jest to zakończenie robót (najpóźniej do 28.11.2014 r.)? Czy po tym terminie 
zacznie się 36 miesięczny okres gwarancji? 

10. Dotyczy Wzoru umowy § 13 ust. 1 lit. a i b - Wykonawca wnosi o zastrzeżenie kar umownych za 
„zwłokę”, a nie za „opóźnienie”, bowiem „opóźnienie” może być skutkiem okoliczności za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, natomiast „zwłoka” jest zawsze skutkiem zawinionego 
działania strony zobowiązanej tym bardziej, że z § 13 ust. 1 lit. a) projektu umowy wynika wprost, że 
kara umowna dot. opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto 
wykonawca wnosi o zastosowanie kary umownej wysokości  0,1% wartości wynagrodzenia za każdy 
dzień zwłoki bowiem kara w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia jest rażąco wygórowana. 

11. Dotyczy Wzoru umowy § 13 - Wykonawca, powołując się na zasadę równowagi stron oraz zasadę 
ekwiwalentności świadczeń, wnosi o zastrzeżenie następujących kar umownych: 
- Kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto – w przypadku zwłoki w przekazaniu przez 
Zamawiającego placu budowy – za każdy dzień zwłoki 
- Kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego 

12. Dotyczy Wzoru umowy § 13 - Wykonawca, powołując się na zasadę równowagi stron oraz zasadę 
ekwiwalentności świadczeń, wnosi o zastrzeżenie dla obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy) 
prawa do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych; 

13. W SIWZ XII pkt 7 mówi, że Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe natomiast SIWZ XII pkt 
8 mówi, że Zamawiający odżuci ofertę jeżeli będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca prosi 
o wyjaśnienie w/w zapisów SIWZ 

14. Dotyczy zapisów SIWZ III 1. Opis sposobu posiadania i spełnienia warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia jest niejednoznaczny, niezrozumiały i nie wymaga wykazania się wiedzą i 
doświadczeniem adekwatnym do prowadzonego postepowania co prowadzi do braku możliwości 
sprawdzenia i potwierdzenia, że dany wykonawca będzie w stanie zgodnie z posiadanym 
doświadczeniem wykonać przedmiot zamówienia. Zamawiający powinien doprecyzować swoje 
oczekiwania w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy, tak aby wyeliminować z udziału w 
postępowaniu wykonawców, którzy nie będą w stanie wykonać robót należycie, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyć. Art. 22 ust. 4 Pzp wymaga, aby również opis sposobu 
dokonania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia był związany z przedmiotem 
zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zazwyczaj w opisie spełnienia w/w 
warunku znajduje się ilość wykonanych robót wraz z podaniem ich wartość o określonej specyfikacji. W 
związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę opisu dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia na „Dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia 
zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył  
co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na rekultywacji, budowie, przebudowie lub rozbudowie 
składowiska (składowisk) odpadów wartości brutto nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł 
Proponowany zapis nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wg. 
art. 7 ust. 1 prawie o zamówieniach publicznych 

15. Dotyczy zapisów SIWZ XI 1.1 Według zapisów jako dowody dotyczące spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia Wykonawca może załączyć poświadczenia i oświadczenia wykonawcy. Na podstawie § 1 
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 



być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane 
(wykazane w wykazie) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
mogą wszelkie dokumenty potwierdzające ten fakt, wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane zostały wykonane (np. listy referencyjne, protokoły odbiorów końcowych). W związku 
z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie oświadczeń wykonawcy. 

16. W SIWZ XIV mówi, że Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5%. Do jakiej kwoty, netto czy brutto, odnosi się wysokość zabezpieczenia? 

17. Wykonawca wnosi o zamieszczenie na stronie Zamawiającego decyzji o zamknięciu i rekultywacji 
składowiska wydanej przez właściwy organ 

18. W załączniku nr 8 do SIWZ § 3 pkt 1 mówi o ryczałtowym wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu 
umowy natomiast zapisy SST to „Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót” 

19. Dotyczy zał. nr 10 do SIWZ poz. 1.3 – z uwagi na brak informacji na temat budowy tymczasowych dróg z 
płyt drogowych żelbetowych w dokumentacji projektowej Wykonawca prosi o informację w którym 
miejscu mają powstać drogi i place, w jakim celu oraz czy płyty maja pochodzić z rozbiórki czy być 
dostarczone przez Wykonawcę? Jeżeli maja być dostarczone to czy Zamawiający dopuszcza płyty 
używane? 

20. Dotyczy zał. nr 10 do SIWZ poz. 2.17 i 2.18. Z uwagi na wcześniejszy termin wykonania dokumentacji 
projektowej Wykonawca prosi o potwierdzenie aktualności i ilości materiału do przekazania przez 
Inwestora i ewentualna zmianę ilości. Prosimy o wskazanie dokładnych miejsc, w których materiał się 
znajduje oraz opis rodzaju tego materiału. Czy Inwestor ma decyzję na odzysk odpadów dotyczącą tego 
materiału? 

21. Dotyczy zał. nr 10 do SIWZ. Powierzchnia warstwy wyrównawczej gr. 0,1 m jest równa powierzchni 
warstwy geowłókniny i maty bentonitowej. Dokumentacja projektowa pokazuje, że powierzchnia 
geowłókniny i maty bentonitowej powinna być większa o powierzchnię zakotwienia oraz powierzchnie 
potrzebną na zakład wg. rys. 11 i szczegół „I” rys. nr 8. Wykonawca wnosi o korektę przedmiaru robót. 

22. Wykonawca prosi o podanie gramatury dla geowłókniny i maty bentonitowej oraz wskazanie materiału 
dla geowłókniny, PES czy PP? 

23. Czy Zamawiający dopuszcza do budowy warstwy pośredniej gr. 0,85 m odpady o kodzie 10.01.02 oraz 
10.01.82, które są stosowane w procesie rekultywacji składowisk i znajdują się w tablicy 1 – Przydatność 
gruntów do wykonania budowli ziemnych 
 
 
 
 

Ad9 
Przez ostateczny odbiór końcowy bezusterkowy należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót. W przypadku wykazania w tym protokole  usterek – należy rozumieć termin ich 
rzeczywistego usunięcia potwierdzony również protokolarnie. 
 

Ad10 
Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 
 

Ad11 
Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 
 

Ad12 
Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 
 

Ad13 
Podane zapisy są zgodne z ustawą PZP odpowiednio z  art.87 ust. 2 pkt2) oraz z art.89 ust.1  pkt6). 
 

Ad14 
Odrzucamy wniosek wykonawcy. 
 
 
 
 



Ad15 
Potwierdzamy  słuszność wniosku i wykreślamy z dowodów oświadczenie wykonawcy wstawiając w to 
miejsce inne dokumenty (listy referencyjne, protokoły odbiorów końcowych). Stosowne zmiany zostaną 
wprowadzone do SIWZ. 
 

Ad16 
Wysokość zabezpieczenia ( w %) należy odnosić do ceny całkowitej t.j. kwoty brutto. 
 

Ad17 
Zamawiający informuje, że posiada Decyzję Nr568/12/PŚ.O z 23 listopada 2012r wydaną przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Decyzja ta jest do wglądu w Urzędzie Gminy. 
 
 

Ad18 
Zamawiający potwierdza ryczałtowy sposób rozliczania zadania inwestycyjnego. Ceny jednostkowe są 
jednakże niezbędne do określenia wartości pozycji kosztorysowych i tym samym poszczególnych 
elementów i całego kosztorysu ofertowego. Kosztorys ten jest dla nas rzeczywiście materiałem 
pomocniczym, aczkolwiek obowiązkowym załącznikiem składanej oferty. Na jego podstawie  będzie 
przygotowany harmonogram rzeczowo-finansowy i realizowane płatności częściowe. 
 

Ad19 
Poz. 1.3 przedmiaru wyraźnie określa ułożenie 150m2

 

 czasowych dróg kołowych dla umożliwienia 
wjazdu sprzętu budowlanego na skarpę składowiska. Dopuszcza się stosowanie płyt używanych 
dostarczonych przez wykonawcę, a po zakończeniu robót zdemontowanych 

Ad20 
Ziemia  znajdująca się w miejscowości Częstoniew nie wymaga decyzji na odzysk bo pochodzi z 
procesu budowy składowiska i została zmagazynowana do wykorzystania w procesie rekultywacji. Ilości 
materiału (aktualne) określono w przedmiarze i ST. Ponadto informujemy: 
Poz. 2.16 przedmiaru ilość 12 728,25 m3

Poz.2.17 przedmiaru – ilość ziemi 5 600m

  jest to ilość, którą wykonawca własnym kosztem i staraniem 
ma dostarczyć do wykonania warstwy pośredniej o miąższości 0,85m. 
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Poz. 2.18 przedmiaru – ilość ziemi 5 000m

  należy przemieścić na odległość  do 1 km na teren 
wysypiska bez ponoszenia kosztów zakupu ziemi i załadunku 
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 należy przewieść z Grójca na wysypisko (odległość ok. 6 
km) nie ponosząc kosztów zakupu ziemi. 

 
Ad21 

W specyfikacji technicznej określono parametry zalecanych do użycia geosyntetyków bez wskazania 
materiału (producent, typ, rozmiar, zalecenia do instalacji) po stronie wykonawcy leży określenie 
faktycznej ilości potrzebnego materiału. Wielkości podane w ST i przedmiarze należy traktować jako 
powierzchnię netto geosyntetyków. 
 

Ad22 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie geowłókniny z włókien polipropylenowych lub poliestrowych o 
gramaturze spełniającej wymagania zawarte w ST (SST-02.02.;str.51 i 52) 
 

Ad23 
W decyzji Nr 100/12/PŚ.O na zamknięcie składowiska jako techniczny sposób zamknięcia kwatery 
składowiska określono utworzenie warstwy pośredniej o miąższości 0,85m z ziemi z wykopów, piasku i 
pospółki. Nie ma możliwości stosowania odpadów o kodzie 10.01.02 oraz 10.01.82 
 
 

 
 


