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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 

 
1) W części III SIWZ PKT 2) Zamawiający wskazał, że o zamówienie mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy wykażą się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończonymi robotami w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym 

okresie. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający doprecyzuje co do ilości i rodzaju 

robót budowlanych realizacją których winien wykazać się  wykonaniem w okresie 

ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert minimum jednej rekultywacji 

składowiska odpadów? 

2) Jaka jest gramatura maty bentonitowej, którą należy użyć przy realizacji zadania? 

3) Jaka jest gramatura geowłókniny, którą należy użyć przy realizacji zadania? 

4) Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający określił w rozdziale III.1.2) wymagania od 
oferentów w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: „Wykonawca ma wykazać 
się należytym wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończonymi robotami (w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres ten jest krótszy w tym okresie)”. 
Brak sprecyzowania jakim doświadczeniem (wykonaniem jakich prac) powinni 
wykazać się Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia jest  niezgodne z 
ustawą prawo zamówień publicznych, która zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 stanowi, że o 
udzielenia zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu a opis sposobu dokonania oceny spełniania tych 
warunków, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny 
do przedmiotu zamówienia.

Ze względu na złożony charakter zamówienia jakim jest rekultywacja składowiska 
odpadów (wykonanie rekultywacji technicznej: warstwy rekultywacyjne - 
odgazowująca, drenażowa, glebotwórcza, ułożenie bentomaty i geowłókniny oraz 
rekultywacji biologicznej) jest mało prawdopodobne aby Wykonawca bez 
określonego, specyficznego doświadczenia i wiedzy mógł wykonać realizację będącą 
przedmiotem przetargu w sposób właściwy. Tym samym Zamawiający aby 
zabezpieczyć własne interesy oraz zagwarantować terminową, bezusterkową i zgodną 
z wytycznymi branżowymi realizację przedmiotu zamówienia powinien zadbać aby 
warunki przetargu w sposób jednoznaczny i właściwy określały wymogi odnośnie 
wiedzy i doświadczenia dla potencjalnych Wykonawców. 

 Zamawiający winien więc określić w sposób obiektywny 
i niedyskryminacyjny, roboty budowlane jakich wykonaniem wykazać mają się 
Wykonawcy. 



 
Wobec powyższego wnosimy o: 
zmianę zapisów SIWZ w rozdziale III. 1.4 oraz  XI. 1.1. 1) w zakresie warunku 
posiadania wiedzy i doświadczenia w sposób następujący: 
„Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończonymi robotami (w okresie 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie) 

5) Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający określił w rozdziale III.1.2) wymagania od 
oferentów w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 
„Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą jako 
kierownik budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
kierownika budowy w specjalności ogólnobudowlanej lub drogowej”. 

odpowiadającymi swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. co najmniej 2 
robotami polegającymi na rekultywacji technicznej i biologicznej (w tym 
nasadzenia) składowiska odpadów komunalnych o powierzchni ponad 2,0ha, i 
wartości ponad 1 mln zł brutto każda.” 

W związku ze specyficznym charakterem przedmiotu zamówienia, oraz braku 
sprecyzowania przez  Zamawiającego szczegółowych wymagań odnośnie uprawnień 
budowlanych, jakie ma posiadać osoba na stanowisku kierownika budowy, 
wnosimy o  
zmianę określonego w rozdziale III.1.2) SIWZ warunku na następujący: 
„Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą jako 
kierownik budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
kierownika budowy w specjalności ogólnobudowlanej lub drogowej, 

6) Ze względu na brak określenia w dokumentacji przetargowej rodzaju niektórych 
materiałów prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych 

posiadającą 
doświadczenie przy rekultywacji co najmniej dwóch składowisk odpadów o 
powierzchni ponad 2 ha” 

geowłókniny 
(materiał,  masa powierzchniowa,) oraz bentomaty 

7) Proszę o wyjaśnienie poz. 2.11 obmiaru -  w opisie jest grubość warstwy 10 cm, a 
krotność 2 sugeruje grubość 20 cm? 

(w szczególności typu, masy 
powierzchniowej, zawartości bentonitu), jakie mają być użyte na składowisku 
odpadów. 

8) Dzień dobry, czy jest możliwość przesłania, bądź udostępnienia na stronie WWW 
załączników do oferty w programie umożliwiającym edytowanie? Pytam, ponieważ po 
przerobieniu tych załączników przez konwerter PDFtoWORD powstają błędy i spore 
przesunięcia, które wyglądają bardzo nieładnie i nie ma możliwości ich usunięcia. 
Z  góry bardzo dziękuję 

 
 

 

Ad1, Ad4 
Gmina Grójec informuje, że nie precyzuje i dodatkowo nadal nie określa , tym samym 
nie narzuca ilości i rodzaju rodzaju robót jakimi winien wykazać się Wykonawca 
składający ofertę. Prosimy zatem wykazać te roboty, które były wykonywane w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca ich wykonania  oraz z załączeniem dowodów  dotyczących najważniejszych 
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 



wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone  - §1 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 
lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
  
Ad2, Ad3, Ad6 
Projektant nie precyzuje wymaganej gramatury bentomaty i geowłókniny. 
Jednocześnie informujemy, że inne parametry techniczne bentomaty i geowłókniny 
zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
w rozdziale III.III. Uszczelnienie czaszy składowiska , odpowiednio w pkt 2.1 i 2.2. 
Ponadto zamawiający będzie wymagał potwierdzenia tych parametrów w 
odpowiednich atestach, deklaracjach zgodności lub certyfikatach. 
 
Ad5 
Zamawiający odrzuca wniosek o nałożenie dodatkowych wymagań, które miałaby 
spełniać osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy. 
 
Ad7 
Rzeczywista grubość warstwy wyrównawczej wynosi 10 cm. W obmiarze błędnie 
podano krotność 2,0. 
 
Ad8 
Nie widzimy takiej możliwości. Dokumenty przetargowe udostępniamy wyłącznie w 
PDF. 
 

 


