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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 3 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa kwatery A składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

w ramach rozbudowy instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w miejscowości Giedlarowa” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem 592762-N-2019 w dniu 03.09.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

W nawiązaniu do zapisów decyzji środowiskowej z dnia 18.07.2018r. nr 

WOOŚ.4260.8.4.2017.PM.73 w rozdziale I., punkt 3, podpunkt 2 („Wykop dna kwatery 

prowadzony będzie do głębokości nie większej niż 1,0 m ponad poziomem wód 

podziemnych), oraz w Uzasadnieniu, str. 12 — 4 akapit (Dno dla kwater założono 1,0 m 

ponad zwierciadłem wód gruntowych , na podstawie mapy zwierciadła wód podziemnych 

piętra czwartorzędowego zamieszczonego w „Sprawozdaniu z rozpoznania warunków 

gruntowo- wodnych terenu pod planowaną rozbudowę składowiska w Giedlarowej, gmina 

Leżajsk”-czerwiec 2015r. (...)), a także Mapy poziomów (horyzontów) wód podziemnych 

— 4.1, załączonej do opracowania dokumentacji geologiczno — inżynierskiej warunków 

geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla potrzeb projektowania kwater A i B 

w ramach rozbudowy instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w miejscowości GIEDLAROWA, Gmina Leżajsk, Powiat Leżajski, Województwo 

Podkarpackie, Wykonawca stwierdza niezgodność dokumentacji projektowej w zakresie 

posadowienia dna kwatery składowania odpadów z wydanymi warunkami wskazanymi 

powyżej i prosi o wyjaśnienie. Wskazana niezgodność dotyczy poziomu posadowienia dna 

kwatery składowania odpadów względem pierwszego zwierciadła wód gruntowych na 

terenie przeznaczonym pod budowę kwatery składowania odpadów. 

Według wskazanych powyżej dokumentów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów, Paragraf 4.1, punkt 4 — 

Przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych powinien być co 

najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska co nie jest 

zachowane w dołączonej do przetargu dokumentacji przetargowej, którą stanowi Projekt 

Budowlany. Według wskazanej dokumentacji przyjęto dno konstrukcyjne składowiska 

poniżej rzędnej występowania pierwszej warstwy wodonośnej co jest niezgodne 

z przepisami. W związku z powyższym wykonawca Wnosi do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

 

Pytanie nr 2. 
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W nawiązaniu do zapisów decyzji środowiskowej z dnia 18.07.2018r. nr 

WOOŚ.4260.8.4.2017.PM.73 w rozdziale I., punkt 3, podpunkt 3 („Teren składowiska 

odpowiadający projektowanej kwaterze A będzie dodatkowo odwodniony przez 

zastosowanie drenażu rurami drenarskimi. Rurociągi zostaną posadowione na głębokości 

około 1,4 m p.p.t.), Wykonawca stwierdza, że wykonanie wskazanego drenażu zgodnie 

z rys. 10a Projektu Budowlanego jest niezgodne z wydaną decyzją środowiskową jw. 

w zakresie zapisu w rozdziale I., punkt 3, podpunkt 4 (uszczelnienie mineralne dna i skarp 

projektowanej kwatery A stanowić będzie 0,8 m warstwa iłów o współczynniku filtracji nie 

większym niż 1,0 x 10-9 m/s, a izolację syntetyczną geomembrana z PEHD gr. 2,0 mm, 

gładka na dnie, fakturowana na skarpach), oraz niezgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów, Paragraf 4.1, punkt 5., 

z uwagi na naruszenie koniecznej do wykonania sztucznej bariery geologicznej o 

miąższości 0,8m poprzez projektowane wbudowanie w nią instalacji drenażowej co 

pozbawia powyższą warstwę stałej miąższości. W związku z powyższym wykonawca Wnosi 

do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

Odpowiedź nr 1 i nr 2. 

W części opisowej do projektu zawarto szczegółowe informacje z badań warunków 

hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich dla terenu objętego projektem. 

W nawiązaniu pytań nr 1 i nr 2 zamawiający wyjaśnia: 

a) Wg badań z lat 2015 i 2017 r. obecność wód gruntowych stwierdzono na głębokości  

1,1 - 2,5 m p.p.t.  

b) Wg badań z 2018 r. stwierdzony powyżej poziom zwierciadła wód gruntowych (I poziom 

wodonośny) zalicza się  do wysokiego stanu, a wynika to z wiosennej pory roku i opadów 

atmosferycznych, które poprzedziły bezpośrednio wykonane prace geologiczne. 

Powyższe stwierdzenie wynika z nie dogłębienia otworów z lat 2015 i 2017 do stropu 

iłów miocenu i zakończenia ich wiercenia w obrębie utworów czwartorzędowych. 

I poziom wodonośny określono jako drobne sączenia śródwarstwowe w obrębie glin 

zwięzłych zalegających pod piaskami. 

c) Miarodajnym jest zatem II poziom wód podziemnych związany z zasobną w wodę 

warstwą wodonośną zalegającą na stropie iłów mioceńskich, a pod warstwą 

nieprzepuszczalnych glin spoistych. Dotychczas wykonane, istniejące kwatery 

(w sąsiedztwie projektowanej kwatery A) projektowane były na rzędnych dna 

nawiązujących do II poziomu wodonośnego. II poziom zwierciadła ustalony stwierdzono 

na głębokości 6,54 - 7,5 m p.p.t. 

d) Wprowadzono obowiązek prowadzenia przez wykonawcę nadzoru geologa (w czasie 

realizacji m.in. robót ziemnych) dla zweryfikowania rzeczywistego poziomu wód 

podziemnych w trakcie budowy. 

 

Pytanie nr 3. 

W związku z lokalizacją zbiornika odparowującego Z01 w wodach gruntowych Wykonawca 

prosi o przedstawienie obliczenia wyporu, w związku z wątpliwością dot. zastosowanej 

konstrukcji, która wykonana w przedmiotowych warunkach hydrogeologicznych może ulec 

odkształceniu pod naporem wód gruntowych. 

Odpowiedź nr 3. 

Założono, że w obrębie posadowienia tego obiektu wystąpi II poziom wód gruntowych (wg 

podanych powyżej wyjaśnień do pytania 1 i 2). W trakcie realizacji robót ziemnych (pod 

nadzorem geologa) zweryfikowany zostanie rzeczywisty poziom wód gruntowych 

i stosownie do tego w przypadku konieczności dokonane będą odpowiednie zmiany do 

projektu.  

 

Pytanie nr 4. 

W związku z analizą Rysunku nr 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu, oraz rysunku nr 

17 — Plan syt. Inst. Elektr. I kamer CCtV IP, Wykonawca stwierdza brak wskazanej 
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lokalizacji i źródła zasilania tymczasowej pompowni wód deszczowych PWD (t) i prosi 

o wyjaśnienie i uzupełnienie. 

 

Pytanie nr 5. 

Wykonawca w toku analizy Projektu Budowlanego stwierdza brak schematu lub innego 

rysunku dotyczącego konstrukcji i technologii pompowni PWD (t) i prosi o wyjaśnienie 

i uzupełnienie. 

Odpowiedź nr 4 i nr 5. 

Z uwagi na tymczasowy (sporadyczny i uzależniony od wielkości opadów deszczu) 

charakter pracy pompowni PWD (t) założono, że obsługa tej pompowni i szczegółowe dla 

niej rozwiązanie ustalone zostanie w trakcie eksploatacji kwatery. Nie wchodzi ona 

w zakres robót objętych przetargiem.  

 

Pytanie nr 6. 

W związku z brakiem wskazania na Planie Zagospodarowania terenu Wykonawca wnosi 

o wskazanie przez Zamawiającego stanowisk czerpania wody przez wozy bojowe straży 

pożarnej, celem możliwości oznaczenia. 

Odpowiedź nr 6. 

Stanowisko czerpania wody oznaczone jest na PZT jako P.POŻ i usytuowane 

w południowym narożniku zbiornika ZO1. 

 

Pytanie nr 7. 

W związku z brakiem na rysunkach Projektu Budowlanego lokalizacji ogrodzenia inwestycji 

oraz ogrodzenia zbiornika ZO1 wykonawca wnosi o uzupełnienie w tym zakresie 

dokumentacji. 

Odpowiedź nr 7. 

Trasa ogrodzenia przedsięwzięcia oznaczona jest na PZT kolorem zielonym i opisem „og” 

wraz z bramami B1 i B2. 

 

Pytanie nr 8. 

W związku z licznymi wskazaniami wariantów możliwości wykonania szczegółów 

określonych w Projekcie Budowlanym, Wykonawca wnosi do Zamawiającego o poprawienie 

dokumentacji w tym zakresie, mającej na celu wskazanie konkretnych, jednoznacznie 

opisanych rozwiązań dla danych elementów. 

Odpowiedź nr 8. 

Zamawiający nie skłania się do poprawienia dokumentacji z uwagi na brak konkretnych 

wskazań, których elementów projektu zgłoszona uwaga dotyczy. 

 

 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 

 


