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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

Rzędów, 06.03.2012 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 

Wyjaśnienie do SIWZ 

 
dotyczy: postępowania w przetargu nieograniczonvm na zadanie pn. „ Budowa Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: Kompleksowy svstem 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzedowie gmina Tuczępy"  
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:  
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy media (odpady), które pozwolą wykonać 
rozruch wykonanej inwestycji oraz osoby do przeszkolenia i obsługi linii technologicznych?  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy media (odpady), które pozwolą wykonać 
rozruch wykonanej inwestycji oraz osoby do przeszkolenia i obsługi linii technologicznych. 
 
Pytanie 2. 
Zgodnie z pkt. 4 wstępu do Wykazu Cen Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne 
do wbudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania ZGOK w Rzędowie w okresie 
zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej. Prosimy o wyjaśnienie i wymienienie co do rodzaju, ilości i jakości, jakie 
konkretnie koszty serwisowania mają zostać wycenione przez Wykonawcę? 
 
Odpowiedź. 
………………………… 
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Pytanie 3. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w instalacji technologicznej sortowania.  
odpadów innego sita niż obrotowe, np. sita dyskowego? 
 
Odpowiedź. 
……………………….. 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o modyfikację załącznika do oferty wiersz: "Kara umowna za zwłokę - 8.7- 0,1 % 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy 
dzień opóźnienia" na: wiersz: "Kara umowna za zwłokę - 8.7 - 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki" gdyż 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zwłokę a nie opóźnienie, bo opóźnienie nie jest  
zależne od Wykonawcy, ani od Zamawiającego 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający dokona modyfikacji załącznika do oferty wiersz: "Kara umowna za zwłokę - 8.7 - 
0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za 
każdy dzień zwłoki" 
 
Pytanie 5. 
Prosimy o zmianę sformułowania" karę umowną za opóźnienie" i "kary umowne za opóźnienie" 
w klauzuli 11.4 warunków szczególnych na sfomułowanie "karę umowną za zwłokę" i "kary 
umowne za zwłokę". Opóźnienie jest niezależne od Wykonawcy (np. warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie prac występujące zimą) i nie może podlegać karze umownej - 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zwłokę. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający uwzględnia propozycję wykonawcy w tym zakresie i wprowadza zmianę w SIWZ 
 
Pytanie 6. 
W części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, określono maksymalną, wydajność zakładu 
na poziomie około 30 000 t/rok z możliwością pracy zakładu w zakresie wydajnościowym - 30% 
od tej wartości bez konieczności wprowadzania istotnych zmian technicznych oraz niedociążenia 
lub przeciążenia urządzeń. W projekcie technologicznym wydajność zakładu określona jest na 60 
000 t/rok. Proszę o określenie, która wielkość musi być spełniona. 
 
Odpowiedź 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi został zaprojektowany dla wydajności 30 tys. 
Mg/rok przy zakładanej pracy jednej zmiany. Na etapie projektowania przyjęto opcję polegającą 
na pracy zakładu w systemie dwuzmianowym. W związku z powyższym wyposażenie 
technologiczne zostało tak zaplanowane aby maksymalna zdolność przerobowa zakładu wynosiła 
60 tys. Mg/rok. i w ten sposób zostało przedstawione w projekcie technicznym w części 
technologicznej. 
 
Pytanie 7. 
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W klauzuli 4.2 warunków szczególnych zapisano, że Zamawiający może z tytułu zabezpieczenia 
żądać płatności wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień 
wykonawcy w realizacji Kontraktu do jego wysokości. Prosimy o wyjaśnienie powyższego 
zapisu, gdyż klauzula i samo zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania kontraktu a nie 
wszelkich roszczeń Zamawiającego 
 
Odpowiedź. 
W ocenie Zamawiającego treść wskazanego w pytaniu postanowienia umownego nie przeczy 
istocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
Pytanie 8. 
W Warunkach szczególnych klauzuli 4.10 dodano na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli "i 
istniejącą infrastrukturą techniczną” prosimy o wykreślenie tego sformułowania, gdyż 
Wykonawca na etapie składanie ofert nie jest w stanie sam zweryfikować istniejącej podziemnej 
infrastruktury technicznej a bazuje na dokumentacji załączonej do przetargu przez 
Zamawiającego. Dodanie powyższego zapisu do warunków kontraktu jest niezgodne z art. 29 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny 
i wyczerpujący. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że klauzula 4.10 Warunków Ogólnych Kontraktu w akapicie drugim 
stanowi:  
„Będzie się uważało, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu 
wykonawca uzyskał wszystkie konieczne informacje (…)”.  
Mając na względzie powyższe w ocenie Zamawiającego pytający nad interpretuje treści 
powyższego postanowienia umownego zarzucając mu naruszenie przepisu art. 29 PZP.  
 
Pytanie 9. 
Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy klauzuli 5.4 Warunków szczególnych dotyczą 
podwykonawców w rozumieniu i zgodnie z art. 6471 Kc i klauzuli 4.4 ? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 10. 
Klauzula 8.7 Warunków szczególnych przewiduje kary za zwłokę dla Wykonawcy, wnosimy o 
uwzględnienie kar dla Zamawiającego z tytułu zwłoki np. w odbiorze robót, na zasadzie 
równości stron umowy. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.   
 
Pytanie 11. 
W związku z zapisami klauzuli 10.1 Warunków szczególnych prosimy o wyjaśnienie czy 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego?  
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Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie opłaty za opracowanie wniosku o pozwolenie 
zintegrowane. 
 
Odpowiedź. 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić wszystkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych 
do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  
 
Pytanie 12. 
W klauzuli 11.1 oraz karcie gwarancyjnej Zamawiający wyznacza czas na usunięcie wad lub 
usterek. Zgodnie z klauzulą 11.1 8 dni i 14 dni zgodnie z kartą gwarancyjną. Prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności i modyfikację załączników. 
 
Odpowiedź. 
Przywołane w pytaniu terminy dotyczą dwóch różnych trybów: rękojmi (8 dni) i gwarancji (14 
dni). 
 
Pytanie 13. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku wystąpienia sytuacji, w której Wykonawca z 
obiektywnego lub technicznego punktu widzenia nie będzie w stanie usunąć wad i usterek w  
wyznaczonym terminie ze względu na np. niekorzystne warunki atmosferyczne itp.  
Zamawiający dopuści zmianę terminu usunięcia wad lub usterek - prosimy o modyfikację  
załączników poprzez wprowadzenie zapisu, np. "w terminie technicznie uzasadnionym i  
koniecznym do Ich usunięcia". 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 14. 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów klauzuli 14.3 warunków szczególnych, że możliwe jest 
wyłącznie otrzymywanie zapłaty za całkowicie wykonane elementy robót, w odniesieniu do 
zapisów klauzuli 14.1 podpunkt e) zgodnie z którym przy realizacji płatności Inżynier może 
wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej w wykazie cen na 
podstawie swego uznania przy sporządzaniu świadectw płatności, ale nie będzie nim związany. 
 
Odpowiedź. 
…………………………….. 
 
Pytanie 15 
Jakie są warunki gwarancji dla dostaw? 
 
Odpowiedź 
Warunki gwarancji określa SIWZ. 
 
Pytanie 16. 
Prosimy o wyjaśnienie, który z podanych numerów NIP oraz REGON jest prawidłowy.  
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Czy w postępowaniu Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach 
Projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy" ,KONTRAKT 03 ? Czy w postępowaniu: Budowa kwatery składowania (pierwszej) w 
ramach Projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy" KONTRAKT 04 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona zmiany - prawidłowy NIP i REGON Zamawiającego jest: NIP  655-19-30-
910, REGON  260229356 

Pytanie 17. 
Jednym z elementów przygotowania terenu pod budowę jest wycinka drzew, których 
inwentaryzację wraz z wyceną zawarto w opisie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający  
posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie jej na stronie  
Zamawiającego. W przypadku jej braku proszę o określenie kto ma wystąpić z wnioskiem o  
uzyskanie decyzji i ewentualne opłaty związane z wycinką mają zostać wkalkulowane w  
ofertę przez Wykonawcę, czy poniesie je Zamawiający? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada aktualnej decyzji na wycinkę drzew. Wykonawca wystąpi z wnioskiem 
o uzyskanie decyzji i poniesie ewentualne opłaty, które należy wkalkulować w cenę. 
 
Pytanie 18 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na terenie przyszłego ZGOK występują  
obiekty budowlane podlegające rozbiórce a gruz z rozbiórki zostanie przewieziony na  
miejsce wskazane przez Zamawiającego (STWiORB - Przygotowanie terenu pod budowę).  
Proszę o wskazanie miejsca zdeponowania gruzu z rozbiórki, odległości transportowej i  
ewentualnej opłaty za zdeponowanie lub przyjęcie gruzu. Czy ewentualne opłaty związane z  
zdeponowaniem lub przyjęciem gruzu mają zostać wkalkulowane w ofertę przez Wykonawcę, 
czy poniesie je Zamawiający? 
 
Odpowiedź. 
…………………………… 
 
Pytanie 19. 
Załączoną do opisu przedmiotu zamówienia dokumentację projektową opracowano w latach 
2004 i 2005.  
Do obecnego czasu wprowadzono szereg zmian prawnych związanych z projektowaniem (min. 
tak ważne normy obciążeń śniegiem i wiatrem, obowiązek sporządzania charakterystyki 
energetycznej obiektów, itp.).  
Oznacza to, że przyjęte rozwiązania projektowe głównych obiektów takich jak sortownia, wiata 
kompostowania czy magazyn surowców wtórnych muszą zostać przeliczone i ewentualnie 
przeprojektowane.  
W związku z powyższym proszę o określenie procedury wprowadzenia ewentualnych zmian 
projektowych, które mogą mleć wpływ nie tylko na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania 
ale i na cenę ofertową.  
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Odpowiedź 
Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wprowadzania żadnych zmian do dokumentacji 
projektowej. 
 
Pytanie 20 
Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie parametrów dotyczących podwozia pod urządzenie 
hakowe 10t oraz wymiarów kontenera KP-10 (chodzi o długość kontenera) od tego zależy 
również rozstaw osi w podwoziu. Podwoziem najbardziej odpowiednim jest podwozie o DMC 
18t. 
 
Odpowiedź 
……………………… 
 
Pytanie 21 
Czy samochody samozaładowcze hakowe mają być wyposażone w HDS inaczej żuraw 
zakabinowy, który obsługuje pojemniki typu (Iglo, dzwon).  
Jeśli tak to czy hds ma być montowany na ramie podwozia za kabiną samochodu oraz jakie ma 
spełniać parametry tzn. na jakim wysięgu ile ma podnosić kg. (dotyczy to jednego jak i drugiego 
urządzenia). 
 
Odpowiedź 
……………………… 
 
Pytanie 22. 
Proszę o podanie pojemności pojemników(4 sztuki) na frakcję balastową z frakcji grubej, 
nieograniczonej powyżej 100 mm w "Zestawieniu wyposażenia technologicznego Lp. 2." 
 
Odpowiedź 
…………………………… 
 
Pytanie 23. 
Czy wózki widłowe które będą służyły do przepychania surowców wtórnych tzw. Miękkich mają 
być wyposażone w pług czy potrzebna będzie łyżka. Proszę o podanie ilości wózków 
wyposażonych w pługi lub łyżki a ile w chwytaki do bel. Jaką wielkość i wagę będą miały 
transportowane baloty i do jakiej wysokości będą składowane. 
 
Odpowiedź. 
………………………….. 
 
Pytanie 24. 
W "Zestawieniu wyposażenia technologicznego „Budynek do odpadów wielkogabarytowe- ob. 
nr 6 wyszczególniane są: 1. Urządzenie do rozcinania odpadów wielkogabarytowych 2. 
Urządzenie pneumatyczne tnące rozrywające do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych. Proszę 
o podanie parametrów tych urządzeń ponieważ brak jest ich opisane. 
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Odpowiedź.  
……………………….. 
 
Pytanie 25. 
 
W "Zestawieniu wyposażenia technologicznego' Myjnia płytowa - ob. Nr. 2 wyszczególnione jest 
1. Urządzenie do mycia pojemników. Proszę o podanie parametrów tych urządzeń ponieważ brak 
jest ich opisów. 
 
Odpowiedź. 
……………………………. 
 
Pytanie 26. 
W załączniku nr. 2 TABELA NR. 20 URZĄDZENIA TRANSPORTU KOŁOWEGO W pozycji 
nr. 6 opisany jest karcher do mycia posadzek a w opisie podane są parametry maszyny do 
zamiatania proszę o podanie parametrów myjki ciśnieniowej lub skorygowania błędu. 
 
Odpowiedź. 
……………………………. 
 

 
Zmiana treści SIWZ 

 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) –ZAŁĄCZNIK DO OFERY – wiersz „Kara 

umowna za zwłokę” 
 
Jest: 
"Kara umowna za zwłokę - 8.7 (Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków 
Szczególnych) - 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w 
Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia" 
 
Zmienia się na: 
"Kara umowna za zwłokę - 8.7 (Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków 
Szczególnych) - 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w 
Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki" 
 

Część II – Kontrakt 
 

Rozdział I – Formularz aktu umowy 
Jest: 
 
„posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP: 655–17–70-435, REGON: 292377149” 
 
Zmienia się na: 
 
„posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP: NIP  655-19-30-910, REGON  260229356 
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Rozdział II – Warunki Szczególne Kontraktu 
 

Klauzula 11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania Wad 
 
Jest 
„Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem 
Okresu Zgłaszania Wad lub przed upływem okresu gwarancji, w terminie, o którym 
mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym 
uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w 
sumach podanych w Załączniku do Oferty.  

W drugim akapicie, na początku, przed słowami „Jeżeli Wykonawca” dodaje się następujący 
zapis: 

Niezależnie od postanowień poprzedniego paragrafu,” 

 

Zmienia się na: 
„Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem 
Okresu Zgłaszania Wad lub przed upływem okresu gwarancji, w terminie, o którym 
mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w związku z tym 
uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za zwłokę] i w 
sumach podanych w Załączniku do Oferty.  

W drugim akapicie, na początku, przed słowami „Jeżeli Wykonawca” dodaje się następujący 
zapis: 

Niezależnie od postanowień poprzedniego paragrafu,” 

 
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 
 Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na pytania: 2, 3, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 
zostaną uzupełnione w późniejszym terminie. 

 
        ZATWIERDZAM: 

       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

                  Dnia: 06.03.2012 r. 


