
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie postępowania „Monitorowanie zanieczyszcze ń”  
Znak sprawy: MZ/ZP-01/07. 
 

1. Czy istnieje  możliwość zamieszczenia na stronie internetowej siwz w formie pliku Word? 
Każdy wykonawca, który jest zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu na własną 
prośbę może uzyskać siwz w wersji Word. 
 

2. Czy zamawiający wymaga numeracji stron  złożonej ofercie przetargowej? 
Numeracja stron nie jest warunkiem uczestnictwa i w żaden sposób nie wpływa na ocenę ofert. 
Siwz zaleca jednak stosowanie numerowania stron w celu zabezpieczenia kompletności oferty i 
załączników. 
 

3. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis „Wymagany termin realizacji zamówienia: 
01.02.2007 – 31.01.2009 r.”. Podobnie paragraf 3 umowy precyzuje okres trwania umowy na okres 
01.03.2007 – 31.01.2009 r. Natomiast w załączniku nr 6 widnieje zapis, że opis przedmiotu 
zamówienia precyzuje „Badania środowiskowe prowadzone w latach 2007-2009”. Niemożliwym jest 
wykonanie badań wg załączonego zakresu (załącznik nr 1a) w roku 2009 do dnia 31.01.2009r. 
Proszę o sprecyzowanie czasu trwania umowy oraz okresu czasu, w którym prowadzone mają być 
badania. 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.02.2007 – 31.01.2010 r.” 
§3 umowy  
Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.03.2007 r. do dnia 
31.01.20010 roku. 
Badania środowiskowe prowadzone w latach 2007-2009. 
 

4. Czy brak informacji w siwz o wadium oraz zabezpieczeniu należytego wykonania umowy należy 
rozumieć jako odstąpienia Zamawiającego od tych czynności? 
Tak właśnie należy rozumieć. Brak zapisu oznacza, że go nie ma. 
 

5. Czy konieczne załączenie jest  w ofercie przetargowej instrukcji do Formularza ofertowego jako 
jego integralnej części? 
Tak jest to konieczne z uwagi na oświadczenia zawarte natronie nr 2 niniejszego formularza. 
 

6. Punkt 1 instrukcji do formularza ofertowego wskazuje na konieczność złożenia oferty cenowej na 
druku formularza ofertowego. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia  oferty cenowej 
oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do siwz jako wymaganych części oferty 
przetargowej na formularzach wykonanych przez oferenta, pod warunkiem zachowania układu 
stron, tabel i treści? 
Istotą oferty jest jej treść, a nie forma, należy przez to rozumieć, że obojętnym jest czy to będą 
druki pobrane od Zamawiającego czy wykonane przez Wykonawcę.  

 
7. W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 SIWZ) Zamawiający przywołuje Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków 
prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U.2002.220.1858) jako podstawę prawną. 
Jednocześnie Zamawiający określa zakres badań wód odciekowych inny niż w/w Rozporządzenie. 
Proszę o jednoznaczne określenie zakresu analiz wód odciekowych?  
 
W oparciu o § 3. 5. oraz § 6. 6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w 
sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 
(Dz.U.2002.220.1858) określono dodatkowe parametry wskaźnikowe dla wód odciekowych. Są to: 

• ChZT 
• BZT5 
• azot amonowy 
• Tak więc zakres analiz wód odciekowych to (zgodnie z SIWZ): 
• Odczyn pH, 
• ChZT, 
• BZT5, 
• Azot amonowy 
• Przewodność elektrolityczna właściwa, 
• Ogólny węgiel organiczny OWO, 
• Zawartość metali ciężkich Zn, Cu, Pb, Cr6+, Cd, Hg. 
• Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA 

 
 



8. W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 SIWZ) Zamawiający przywołuje Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. (Dz.U.Nr 186 Poz.1553z póź. zm.) w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. 
Proszę określić precyzyjnie zakres badań przewidzianych SIWZ odpadów. (parametry podstawowe czy 
parametry podstawowe + dodatkowe – jeśli tak, to które)?. 
Zakres badań przewidzianych w SIWZ odpadów: 
Parametry podstawowe dla wszystkich wymienionych w SIWZ rodzajów odpadów: 
1 Arsen (As) 
2 Bar (Ba) 
3 Kadm (Cd) 
4 Chrom całkowity (Cr) 
5 Miedź (Cu) 
6 Rtęć (Hg) 
7 Molibden (Mo) 
8 Nikiel (Ni) 
9 Ołów (Pb) 

10 Antymon (Sb) 
11 Selen (Se) 
12 Cynk (Zn) 
13 Chlorki (Cl-) 
14 Fluorki (F-) 
15 Siarczany (SO4

2-) 
16 Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 
17 Stałe związki rozpuszczone (TDS) 

 
Parametry dodatkowe odpowiednio dla podanych w kolumnie 3 odpadów: 
  

Lp. Parametr kod odpadu 

1 2 3 

1 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 20 03 99, 20 03 02, 20 02 03  

2 Strata przy prażeniu (LOI) 20 03 99, 20 03 02, 20 02 03 

 
9. Czy wykonanie testów zgodności Zamawiający rozumie jako wykonanie analiz określonych odpowiednim 
Rozporządzeniem oraz sprecyzowanymi zapisami SIWZ, czy też dodatkowo wykonaniem kart 
charakterystyki dla każdego z tych odpadów ?  
Wykonanie testów zgodności rozumie się jako wykonanie analiz określonych odpowiednim 
Rozporządzeniem oraz sprecyzowanymi zapisami SIWZ. 
 
10. Czy należy rozumieć, że wymienionych 6 odpadów należy przebadać raz rocznie w trakcie trwania 
umowy?  
Tak. Zgodnie z podstawową charakterystyką test zgodności dla wymienionych 6-ciu odpadów 
przeprowadza się z częstotliwością co 12 miesięcy. 
 
11. Czy należy rozumieć, że kompost należy przebadać 6-krotnie w okresie każdego roku trwania umowy? 
W kolumnie 3 załącznika nr 1 a do SIWZ określona została ilość prób x częstotliwość w roku. Dla kompostu 
jest to 1 próba 2 razy w roku (1 próba w terminie 14 – 31 maj i jedna próba w terminie 15 – 31 październik 
każdego roku w trakcie trwania umowy). 
 

Z poważaniem 
z upoważnienia Zarządu 

Renata Markiewicz 


