
                           Wierzawice 874,   37-300 Leżajsk 
                     tel./fax. (17) 242 00 78,   242 60 94 
              sm-park@sm-park.pl,  www.sm-park.pl 

 

NIP   816 16 14 875, REGON 180 054 074 

Wysokość kapitału zakładowego: 31 376 500,00 PLN 

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000238948 

Bank Pekao - nr rachunku bankowego: 11 1240 1792 1111 0010 3998 8936 

Wierzawice, 13.09.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/08/04 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 4 

 

 

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. 

Jaka jest wielkość wykopu masy gruntu w celu ukształtowania kwatery? 

W przedmiarach ilość ta wynosi 16.725 m 3 (suma poz. 9 i 10), natomiast w projekcie 

podane jest 7.010 m 3 (zapis w tabeli bilansu mas ziemnych). 

Czy należy doliczyć 7.920 m 3 wykopu iłu z zapisu pod tabelą — nie jest to jednoznacznie 

opisane. 

W takiej sytuacji nadal występuje rozbieżność, gdyż 7.010 m 3 +7.920 m 3 14.930 m 3 

Odpowiedź nr 1. 

W trakcie realizacji inwestycji zweryfikowany będzie (pod nadzorem geologa) poziom wód 

gruntowych. Przyjęto w kosztorysie założenie, że możliwy będzie wykonania wykop 

w oparciu o II poziom wodonośny i wyliczono maksymalna ilość mas gruntu do wykopania 

na taką ewentualność. Do wyliczenia ceny ofertowej oferty należy przyjąć ilość 16 725 m3. 

 

 

Pytanie nr 2. 

W kosztorysie brak jest pozycji dotyczącej formowania nasypu dookoła kwatery. Jaka jest 

ilość mas ziemnych pozyskanych z ukopu kwatery, która ma być wbudowana w nasypy 

kwatery? 

Prosimy o dopisanie nowej pozycji do przedmiaru robót. 

Czy potwierdzacie Państwo ilość 3.116 m 3 podaną w projekcie? 

Odpowiedź nr 2. 

Potwierdzamy ilość 3 116 m3 mas ziemnych, którą należy wbudować w nasypy kwatery. 

Nakłady na roboty z tym związane należy uwzględnić w ofercie.  

 

 

Pytanie nr 3. 

Jaka odległość odwozu nadmiaru gruntu lub gruntu nie nadającego się do wbudowania na 

plac tymczasowego magazynowania? 
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Gdzie i w jakiej odległości można składować ił po jego wykopaniu, a przed wbudowaniem 

w warstwę uszczelnienia mineralnego? 

Odpowiedź nr 3. 

Odległość odwozu tego gruntu na plac wskazany przez Zamawiającego nie przekroczy 

1 km.  

 

 

Pytanie nr 4. 

Jaka jest powierzchnia uszczelnienia kwatery? 

W przedmiarach suma poz. 15 i 16 wynosi 8.300 m 2. W projekcie jest zapis, że 

powierzchnia dna wynosi 0,57 ha, a powierzchnia skarp w rozwinięciu wynosi 0,42 ha, co 

daje powierzchnię 9.900 m 3, a należy jeszcze dodać powierzchnię geosyntetyków do 

wbudowania w rowie kotwiącym. 

Odpowiedź nr 4. 

W projekcie podano powierzchnię skarp po zewnętrznym obrysie tych skarp, w tym 

powierzchnie nie podlegające uszczelnieniu. Do oferty należy przyjąć wielkość 8 300 m2. 

 

 

Pytanie nr 5. 

Dotyczy pozycji 22 przedmiaru. Czy rzeczywiście należy w warstwę filtracyjną wbudować 

odpad w postaci opon? Jeżeli tak, to czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie opony w ilości 

3000 m 2  czy Wykonawca ma je pozyskać we własnym zakresie. 

Odpowiedź nr 5. 

Zamawiający potwierdza wykorzystanie opon i informuje, że udostępni nieodpłatnie opony 

w niezbędnej ilości. 

 

 

Pytanie nr 6. 

Czy monitoring szczelności geomembrany (system DDS) będzie prowadzony przez cały 

okres eksploatacji kwatery, czy też będzie to jednokrotna kontrola ułożonego 

uszczelnienia. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy nie nakładają obowiązku ciągłej 

kontroli wykonanego uszczelnienia kwater składowisk odpadów. 

Jeśli ma być to jednokrotne sprawdzenie, to istnieje szereg certyfikowanych metod 

sprawdzania szczelności wykonanego uszczelnienia działających na tej samej zasadzie 

i dających takie same wyniki jak system DDS, a nie wymagających montażu instalacji. 

Odpowiedź nr 6. 

Wymóg zastosowania monitoringu szczelności sztucznej bariery izolacyjnej w postaci 

monitoringu sensorowego DDS zapisany jest w p.II.1 e)  decyzji środowiskowej, na str. 6 

tej decyzji. 

 

 

 

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. 

 

 

 


