
1 

(zestaw 14) 
 

1. W pkc. 14.3 Zawartość oferty ppkt. 1e jest mowa o „Wykazie wykonanych usług 
projektowych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5” prosimy 
o podanie jakie informacje dotyczące wykonanych usług projektowych należy zawrzeć 
w tym załączniku i spełnienie jakich warunków mają one potwierdzać? 

 
Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 5 nie ma być wypełniany przez Wykonawców i nie 
znajdzie on zastosowania w postępowaniu. Kompletna oferta nie musi zatem zawierać 
Wykazu wykonanych usług projektowych sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do Tomu 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

2. Czy w Załączniku do oferty należy wpisać kwotę ubezpieczenia projektowego, podaną 
przez Zamawiającego w piśmie NZ/5092/06 z dnia 27.10.2006? 

 
Kwotę sumy ubezpieczenia do klauzuli 18.5 wynoszącą 50000 EUR należy wpisać w 
Załączniku do Oferty (załącznik nr 10 do Tomu 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia).  
 

3. Zaproponowane wymaganie Zamawiającego odnośnie uszczelnienia podłoża 
składowiska (tom 3 SIWZ p. 1.8.4) zgodnie z modyfikacją do SIWZ z dnia 23.10.2006 
polegające na wprowadzeniu drenażu pomiędzy uszczelnienie syntetyczne a barierę 
geologiczną naturalną lub sztuczną proponujemy zmodyfikować w taki sposób, aby 
drenaż monitorujący szczelność uszczelnienia składowiska przenieść pod warstwę 
uszczelnienia geologicznego (iłowego) lub zrezygnować z drenażu monitorującego. 
Zarówno uszczelnienie syntetyczne jak i uszczelnienie geologiczne stanowi podwójną i 
kompleksową barierę przeciwdziałającą przedostaniu się zanieczyszczeń do ziemi i 
kontrola tylko jednej warstwy nie będzie dawać informacji o przecieku do gruntu a 
jedynie da informację o potencjalnej takiej możliwości. 

 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania. Zasadniczo monitoring całości 
uszczelnienia składowiska prowadzony będzie poprzez monitoring wód podziemnych. 
Natomiast umiejscowienie drenażu monitorującego pod warstwą uszczelnienia syntetycznego 
pozwolić ma nie tylko na stwierdzenie faktu wystąpienia przecieku, ale również na jego 
zebranie i odprowadzenie. 
 

4. W związku z udostępnieniem przez Zamawiającego umowy na odbiór ścieków nr 
2/2001 z dnia 01.02.2001r. stwierdzamy, że dotrzymanie warunków jakościowych 
zrzutu ścieków (zwłaszcza w przypadku związków azotu, chlorków, metali ciężkich) 
metodami standardowymi chemiczno-biologicznymi zgodnie z (tom 3 SIWZ) PFU pkt. 
1.7.2.8. (3 szczelne zbiorniki otwarte) będzie niemożliwe do uzyskania. Czy 
Zamawiający dopuszcza okresowe przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń w 
ściekach podczyszczonych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej  zwłaszcza w 
okresie zimowym (umowa nr 2/2001 pozwala na takie rozwiązanie pod warunkiem 
uiszczenia opłaty dodatkowej)?. Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie specjalistycznych metod podczyszczania odcieków np. metodą 
odwróconej osmozy? 

 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania. W istocie umowa pozwala na 
odprowadzenie ścieków o parametrach przekraczających wskazane w umowie pod 
warunkiem dokonania opłaty dodatkowej. Jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający 
będzie ją ponosił zgodnie z umową. Należy jednakże stwierdzić, że dopuszczenie przypadków 
przekroczeń nie oznacza zwolnienia Wykonawcy z wymogu wykonania podczyszczalni w 
ramach koncepcji zaprezentowanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która 
spełniać będzie postawioną przed nią funkcję podczyszczania ścieków. 


