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(zestaw 21b) 
 
2. Podwykonawstwo: 
Czy ze względu na dostosowanie tzw. urządzeń towarzyszących będących na wyposażeniu 
kompostowni do wymogów techniczno - technologicznych stacjonarnego wyposażenia 
technologicznego kompostowni odpadów organicznych, dopuszcza się podobnie jak przy 
dostawie tych urządzeń, do wykonania przez Wykonawcę dostawy i montażu na zasadzie 
podwykonawstwa. Takie wykonanie zadania pozwoli na dobranie i dostosowanie parametrów 
całej kompostowni a więc pozwoli na optymalną pracę kompostownia. 
 
Zamawiający określił w Tomie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganie, 
iż wykonanie kompostowni odpadów organicznych nie może być powierzone do 
podwykonania. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
może wskazać część zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. Z uwagi 
na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, to częścią zamówienia, o której 
mowa w art. 36 ust. 5 oraz w pkt. 36 Tomu 1 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia 
jest część robót budowlanych. Nie są zatem częściami zamówienia dostawy dotyczące robót 
budowlanych i ograniczenie dotyczące podwykonawstwa nie dotyczy tych dostaw. 
 
3. Instrument do pomiaru wilgotności 
Prosimy zajęcie stanowiska w sprawie mobilnego instrumentu do pomiaru stanu wilgotności 
w prowadzonej pryźmie, a to ze względu na niejednorodność wsadu jakim są odpady. 
Uzasadnienie: 
Pomiar wilgotności w pryzmach prowadzi się jedynie poprzez prażenie w laboratoriach. 
Mobilne instrumenty do pomiaru wilgotności stosowane są jedynie do jednorodnych 
materiałów sypkich takich jak np. zboża, nawozy sztuczne, piasek lub żwir itp.  
 
W odpowiedzi na pytanie F w zestawie 8a Zamawiający napisał: „Zamawiający odstępuje od 
wymogu dostarczenia urządzenia do pomiaru wilgotności.”  
 
4. W związku z postawionymi pytaniami, co obrazuje złożoność zagadnienia jak i sytuacją 
strajkową Poczty Polskiej uniemożliwiająca normalną wymianę korespondencji, a więc 
utrzymywanie terminów czasowych przewidzianych do prowadzenia korespondencji jak i 
możliwości przesłania pocztą oferty ostatecznej, prosimy o przedłużenie terminu składania 
ofert do dnia 20.01.2007. 
 
Zamawiający dokonał już wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 12 stycznia 
2007 roku. 
 
(zestaw 22) 
 

1. Jak będą dokonywane płatności za wykonane roboty: 
(1).  czy wg procentowego zaawansowania wykonanych robót w rozliczeniu 

miesięcznym? 
(2). czy wg zakończonych elementów robót zgodnie z formularzem Propozycja 

Planu Płatności  (zał. 4 do IDW, p. 6)? 
Zgodnie z warunkami ogólnymi i szczególnymi kontraktu (p. 14.6, Tom II) można 
wnioskować, że rozliczenie to będzie dokonywane wg procentowego zaawansowania robót, co 
wydaje się korzystne dla Zamawiającego ze względu na niższe koszty finansowania płatności. 
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Jednak załączony do IDW Plan Płatności jest sprzeczny z taką interpretacją. Prosimy o 
zajęcie jasnego stanowiska w tej sprawie. 
 
Klauzula 14.4 stanowi, iż w przypadku, gdy kontrakt zawiera plan płatności to Cena 
Kontraktowa płacona jest zgodnie z tym Planem z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień 
tej klauzuli. Zamawiający zawarł w kontrakcie Plan Płatności, co oznacza, że płatności 
dokonywane będą zgodnie z klauzulą 14.4 Tomu II Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
(zestaw 23) 
 

1. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym ogrodzenie i droga od strony 
północnej i zachodniej zakładu „teren A” mają być zlokalizowane na skarpie kwatery. 
Ponieważ kwatera Etap II nie wchodzi w zakres ofert prosimy o sugestie rozwiązania 
ogrodzenia i drogi na odcinku kwatery – Etapie II. 

 
W punkcie 1.7.2.1 Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano, iż 
oddzielenie etapów I i II ma nastąpić poprzez uszczelnioną groblę. Dla etapu I na odcinku 
wzdłuż tej grobli należy wykonać drogę z drogowych płyt betonowych o szerokości 3,0 m 
biegnącą u podnóża grobli oddzielającej etapy I i II. Pozostałe wymagania dotyczące drogi 
wokół składowiska zostały określone w pkt. 1.8.4. Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. W ten sposób wykonana zostanie droga wokół niecki I składowiska. Ponadto 
wzdłuż granicy składowiska należy wykonać jego ogrodzenie, co oznacza, że również teren 
przewidziany dla etapu II ma zostać ogrodzony. 
 

2. Zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt. 7.1.i Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
najbliższy autoryzowany serwis podwozia pojazdu położony na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. Co w przypadku, gdy na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego nie ma takiego punktu? 

 
Zgodnie za art. 89. ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


