
 
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

 Jaworzno, dn. 10.03.2014 r. 
 
 
 
 
 

 
  

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: 
Jaki prawidłowy zapis powinien mieć § 2 ust.8 Umowy? 
Odpowiedź: 
Prawidłowa treść § 2 ust.8 Umowy, to: „W razie naruszenia przez Podwykonawcę zakazu 
określonego w ust. 6 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych 
zgodnie z § 10 Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części 
(zgodnie z § 14 Umowy)”.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego 3856/OS/2011 z dnia 28.12.2011r.  
znak OS.GO.7221/89/11 (wymieniona w projekcie technicznym firmy „WEKTOR”) stanowi 
podstawę do prowadzenia odzysku (stwierdzonych po wizji lokalnej w dn. 03.03.2014r. 
 jako odpady z grupy odpadów 10 01 – odpady z elektrowni i innych zakładów 
energetycznych spalania spalin z wyłączeniem grupy 19) odpadów w ramach robót? 
Czy Zamawiający może udostępnić treść przedmiotowej decyzji? 
Odpowiedź: 
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3856/OS/2011 z dnia 28.12.2011r. 
 znak OS.GO.7221/89/11, nie jest podstawą prowadzenia odzysku. 
 
Pytanie nr 3: 
Jeżeli wyżej wymieniona decyzja nie pozwala prowadzić robót z wykorzystaniem cytowanych 
odpadów, czy Zamawiający może podać numer właściwej decyzji, udzielić informacji kto jest 
jej posiadaczem oraz udostępnić jej treść? 
Odpowiedź: 
Posiadaczem decyzji do odzysku odpadów o nr 2019/OS/2012 jest Urząd Miasta 
 w Jaworznie. Decyzja do wglądu u Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 4: 
Jeśli Zamawiający nie posiada stosownej decyzji na odzysk odpadów (w ramach robót 
objętych postępowaniem), to kto jest zobligowany do jej uzyskania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada stosowną decyzję na odzysk odpadów. 
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Pytanie nr 5: 
Jaki tryb postępowania przewiduje Zamawiający w przypadku upływu terminu ważności 
wspomnianej powyżej decyzji przed upływem terminu zakończenia prac, realizowanych  
z udziałem odpadów w ramach przedsięwzięcia objętego Wymaganiami Ofertowymi, 
 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
 Ważność Decyzji nr 2019/OS/2012 na odzysk odpadów upływa z dn.31 grudnia 2019r.. 
 
 
Pytanie nr 6: 
Czy materiały (w tym odpady wskazane w Wymaganiach Ofertowych) wskazane 
 do wykonania warstwy uszczelniającej składowiska odpadów, posiadają potwierdzenie 
spełnienia standardów właściwych dla rodzaju przedsięwzięcia objętego Wymaganiami 
Ofertowymi, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r.  
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 
 poz.1359)? 
Odpowiedź: 
Materiały wskazane do wykonania warstwy uszczelniającej spełniają wymogi prawne. 
   
Pytanie nr 7:  
Czy Zamawiający może przedstawić stosowne wyniki badań, potwierdzające spełnienie 
standardów właściwych dla rodzaju przedsięwzięcia objętego Wymaganiami Ofertowymi? 
Odpowiedź: 
Wyniki badań materiałów wskazanych do wykonania warstwy uszczelniającej są do wglądu 
 u Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 8: 
Kto odpowiada za jakość materiałów w tym odpadów wykorzystywanych do robót objętych 
postanowieniem? 
Odpowiedź: 
Za jakość materiałów oraz odpadów  odpowiada Zamawiający. 
 
Pytanie nr 9: 
Czy Podwykonawca może odmówić wykorzystania materiałów w tym odpadów do robót 
objętych Wymaganiami Ofertowymi, w przypadku gdy przedmiotowe materiały w tym odpady 
nie spełniają parametrów fizykochemicznych gwarantujących należyte wykonanie prac. 
Jaki sposób postępowania przewiduje Zamawiający w przypadku zaistnienia w/w sytuacji  
(ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na termin zakończenia 
prac)? 
Odpowiedź: 
Wszelkie materiały dostarczane do wykonania Przedmiotu Umowy będą spełniały parametry 
fizykochemiczne, gwarantujące należyte wykonanie prac. 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o podanie dokładnego kodu odpadu z grupy 10 01, jakie zostały zdeponowane  
(co stwierdzono podczas wizji lokalnej) na terenie składowiska? 
Odpowiedź: 
Na składowisku zdeponowane są wyłącznie odpady, na które Urząd Miasta w Jaworznie 
posiada stosowne decyzje. 
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Pytanie nr 11: 
Czy Podwykonawca, który będzie realizował prace w ramach przedmiotowego 
postępowania, będzie zobligowany do wbudowania również odpadów, dowożonych przez 
inne podmioty? 
Odpowiedź: 
Oferent realizujący Przedmiot  Zamówienia odpowiada za teren budowy  
i za wykonywane na nim prace wg Przedmiotu Umowy – Zamawiający podtrzymuje zapisy 
zawarte w Wymaganiach Ofertowych. 
 
Pytanie nr 12: 
Jeżeli Podwykonawca będzie zobligowany do wbudowania również odpadów dowożonych 
przez inne podmioty, to jakie to będą odpady (kod odpadu)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Wymaganiach Ofertowych. 
 
 
Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający przekaże Podwykonawcy - przed przystąpieniem do realizacji robót- 
dokumentację (pomiary współczynnika zagęszczenia), potwierdzające prawidłowe 
zagęszczenie przekazywanego terenu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w trakcie przekazania placu budowy dostarczy niezbędne dokumenty  
do realizacji Przedmiotu Umowy.  
 
 
 
 
 
 


