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Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
Sprawa nr 70/2010/EEZP/BL 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie osadu z 

osadnika nr 2 przy ul. Obieżowej w Libiążu i transport osadu na składowisko 
własne w Szyjkach” 

 

 

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Usuwanie osadu z osadnika nr 2 przy ul. Obieżowej  
w Libiążu i transport osadu na składowisko własne w Szyjkach”, na podstawie art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi 
Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 
 
„Czy ilość około 155 000 m3 osadu oznacza wybranie całej ilości zgromadzonego osadu w 
osadnik u nr 2, czy jest to tylko część osadu, który należy wybrać i wywieźć ? O ile procent 
może różnić się ta wielkość szacunkowa ?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zadanie wybrania osadu z nieczynnego osadnika nr 2, zlokalizowanego przy ul. Obieżowej  
w Libiążu polega na wybraniu całości nagromadzonego osadu zdeponowanego w tym 
osadniku. Podana w  pkt IV ppkt 1 c Załącznika nr 1 do SIWZ  szacunkowa ilość 
nagromadzonego osadu w osadniku nr 2 , przy ul. Obieżowej, tj  około 155 000 m3, została 
określona przy pomocy pomiarów geodezyjnych stopnia zalądowania osadnika oraz  na 
podstawie dostępnych materiałów źródłowych i jest wielkością przybliżoną.  Z uwagi na brak 
wiarygodnych danych dotyczących rzędnej dna nagromadzonych osadów w osadniku nr 2, 
określenie procentowego błędu szacunkowej ilości 155 000 m3 jest utrudnione, jednak 
niemniej poprzez analogię do różnic wynikłych w trakcie wybierania przyległego osadnika  
nr 1 może wynosić ok. 15%.  
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Pytanie nr 2 
 
„Czy jeżeli miesięczny obmiar geodezyjny wykonany przez Zamawiającego będzie się różnił 
od obmiarów wykonanych przez Wykonawcę możliwe będzie powołanie niezależnego 
uprawnionego geodety i czy obmiary geodezyjne wykonane przez tego geodetę będą 
respektowane przez Zamawiającego ?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza powoływania niezależnego, uprawnionego geodety 
i wykonywania niezależnych pomiarów  w przypadkach spornych. 
Zamawiający dopuszcza, aby uprawniony, niezależny geodeta powołany przez Wykonawcę, 
brał udział w comiesięcznych obmiarach geodezyjnych ilości wybranego osadu, 
wykonywanych przez Zamawiającego. Osobie tej zostanie  przekazana całość dokumentacji 
pomiarowej, celem kontroli prawidłowości obliczenia objętości wybranego osadu.  
Zgodnie z zapisami pkt V ppkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ podstawą do wzajemnych 
rozliczeń będą wyniki obmiaru geodezyjnego wykonane przez Zamawiającego. 
 
 
Kopia a/a 

 


