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Wykonawcy 
zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia  nie objętego 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 31/A/14 – „Wykonanie warstwy 
uszczelniającej na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego w Jaworznie”. 
 
 
 
W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu w temacie jw. – poniżej przytaczamy 
treść pytania i udzieloną odpowiedź. 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający zezwala na możliwości korzystania z doświadczenia i wiedzy innych 
podmiotów- referencje? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w wymaganiach ofertowych – Pkt. III, ppkt.13 lit.h. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku wykazaniem się referencjami, w których jest 
mowa o rekultywacji wysypiska śmieci? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w robotę jako robotę budowlano-konstrukcyjną  w rozumieniu  
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę o sprecyzowanie czy podana kwota (3 000 000 zł) to kwota brutto czy netto? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w wymaganiach ofertowych – załącznik nr 4  
do wymagań ofertowych. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy referencje mogą pochodzić od dwóch lub więcej podmiotów i opiewać w sumie na kwotę 
żądaną przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w wymaganiach ofertowych – Pkt. III, ppkt.13 lit.o. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy podany okres powinien obejmować tylko i wyłącznie ostatnie 3 lata? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w wymaganiach ofertowych – Pkt. III, ppkt.13 lit.o. 
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Pytanie nr 6: 
Czy kierownikiem budowy i kierownikiem  robót może być ta sama osoba? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót.   
  
Pytanie nr 7:  
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego transportu samochodami odpadów 
o kodzie 01 04 12 – odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, inne niż 
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 poprzez przedstawienie właściwych decyzji dla 
podwykonawcy, który będzie świadczył usługi transportowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w wymaganiach ofertowych – załącznik nr 2  
do wymagań ofertowych, pkt. 8. 
 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku transportu odpadów jeżeli tylko jeden członek 
konsorcjum posiada decyzję na odbiór samochodami odpadów o kodzie 01 04 12 – odpady 
powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, inne niż wymienione w 01 04 07  
i  01 04 11? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w wymaganiach ofertowych – załącznik nr 1 
 do wymagań ofertowych, Pkt. II, ppkt.4. 
 
 


