Orli Staw, 27 kwietnia 2016 roku

UA.271.1.6.2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rekultywacja kwatery
nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”” prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr
ogłoszenia 40697 - 2016 z dnia 14.04.2016 r.

W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164) udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Zamawiający w treści SIWZ w punkcie 10.1.2. ppkt 1) str. 5 pisze, że Wykonawca musi
wykazać wykonanie: „1) co najmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 300 000
PLN brutto, polegającego na wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, którego powierzchnia wynosiła minimum 3 ha, które zostało
wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (…)
Prosimy o zmianę powyższego zapisu zgodnie z poniższym:
Zamawiający w treści SIWZ w punkcie 10.1.2. ppkt 1) str. 5 pisze, że Wykonawca musi
wykazać wykonanie : „1) co najmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 300 000
PLN brutto, polegającego na wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, którego powierzchnia wynosiła minimum 1 ha, które zostało
wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (…)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wyżej wymienionej zmiany zapisu w punkcie
10.1.2 ppkt 1) IDW – I części SIWZ.
Pytanie 2
Zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium
w wysokości 40.000,00 zł w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w związku
z tym, że zamawiający posiada dwa adresy prosimy o dokładne określenie Beneficjenta. Czy
w gwarancji wadialnej powinien widnieć:
1. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
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Adres Korespondencyjny: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Orli
Staw 2, 62-834 Ceków,
2. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Związek Komunalny Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.
Pytanie 3
Czy podane w Przedmiarze Robót pozycje określające powierzchnie i objętości robót
uwzględniają nachylenia skarp, czy są określone na podstawie rzutu poziomego.
Odpowiedź:
Powierzchnie zostały określone na podstawie rzutu kwatery (informacja w tabeli wartości
charakterystycznych opisu dokumentacji projektowej). Objętości poszczególnych warstw
rekultywacyjnych uwzględniają nachylenia skarp.
Pytanie 4
Jeśli obmiary w Przedmiarze Robót podano na podstawie rzutu poziomego bez
uwzględnienia nachylenia skarp, czy Zamawiający skoryguje pozycje o faktyczne ilości robót
(materiałów) niezbędnych do wykonania zadania?
Odpowiedź:
Powierzchnie zostały określone na podstawie rzutu kwatery (informacja w tabeli wartości
charakterystycznych opisu dokumentacji projektowej). Objętości poszczególnych warstw
rekultywacyjnych uwzględniają nachylenia skarp.
Pytanie 5
Czy rozliczenie wykonanych prac nastąpić ma na podstawie pomiaru powykonawczego
powierzchni mierzonych poziomo, czy powierzchni uwzględniających nachylenia skarp?
Zapis Specyfikacji Technicznej ST-00 pkt. 1.35 Zasady określania ilości Robót i Materiałów „Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.”
Odpowiedź:
Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie pomiaru powykonawczego powierzchni
uwzględniających nachylenia skarp.
Pytanie 6
Zgodnie z Przedmiarem Robót na warstwę wyrównawczą materiał zmagazynowano na
terenie Zakładu (materiał Zamawiającego). Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy w/w
materiał nieodpłatnie? Jakiego rodzajem materiału dysponuje Zamawiający na wykonanie
w/w warstwy, piasek czy odpadem dopuszczonym do zastosowania wg Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r
Jeśli materiał na wykonanie warstwy wyrównawczej jest odpadem dopuszczonym do
zastosowania wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r, czy
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Zamawiający jako właściciel terenu na którym odbywać się będzie odzysk dysponuje
niezbędnymi zezwoleniami administracyjnymi?
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. materiał nieodpłatnie. Zamawiający będzie
dysponował odpadami dopuszczonymi do zastosowania według rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku. Zamawiający dysponuje niezbędnymi
zezwoleniami administracyjnymi dotyczącymi odzysku odpadów – budowa skarp, w tym
obwałowań i kształtowanie korony składowiska.
Pytanie 7
Zgodnie z Przedmiarem Robót na warstwę organiczną materiał zmagazynowano na terenie
Zakładu (materiał Zamawiającego). Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy w/w materiał
nieodpłatnie?
Warstwa
organiczna
ma
zostać
wykonana
z
odpadu
–
kompost nieodpowiadający wymaganiom. Czy Zamawiający jako właściciel terenu na którym
odbywać się będzie odzysk dysponuje niezbędnymi zezwoleniami administracyjnymi?
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. materiał nieodpłatnie. Zamawiający dysponuje
niezbędnymi zezwoleniami administracyjnymi dotyczącymi odzysku odpadów – wykonanie
okrywy rekultywacyjnej (biologicznej).
Pytanie 8
Czy Zamawiający udostępni Dokumentację projektową – rysunki w postaci plików dwg?
Odpowiedź:
Wykonawca udostępnił pełną dokumentację w wersji pdf na swojej stronie internetowej. W
związku z tym nie przewiduje jej udostępnienia w innej formie.
Pytanie 9
Wykonawca – (…), zwraca się do Zamawiającego o zmianę treści Umowy w § 11 ust. 1 pkt.
1 i 2 - poprzez zastrzeżenie kar umownych za „zwłokę, w miejsce „opóźnienia”, bowiem
opóźnienie może być następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie
ponosi. Ponadto, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2010r. (II CSK 180/10; LEX nr
970070) wskazał, że w razie kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania
zobowiązania, kara należy się jedynie, gdy dojdzie do zwłoki dłużnika (art. 476 k.c.); w § 11
ust. 4 pkt. 1 i 2 – wprowadzenie ograniczenia wysokości kar umownych na tożsamym
poziomie jak w § 11 ust. 1 pkt. 1 i 2; ograniczenie maksymalnej granicy wszystkich kar
umownych; wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy utracone przez
Zamawiającego korzyści; ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy ze wszystkich tytułów
do maksymalnie 100 % wynagrodzenia umownego brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 Wzoru umowy – II części SIWZ otrzymuje
brzmienie:
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„1. Z tytułu nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
następujące kary umowne:
1) za zwłokę w terminie wykonania umowy karę umowną w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie większą jednak niż 50% wynagrodzenia brutto,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania
gwarancji jakości lub rękojmi za wady, karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie większą jednak niż 50%
wynagrodzenia brutto,”
Zamawiający informuje, że § 11 ust. 4 pkt 1 i 2 Wzoru umowy – II części SIWZ otrzymuje
brzmienie:
„4. Z tytułu nienależytego wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące
kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy karę umowną w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień
zwłoki, nie większą jednak niż 50% wynagrodzenia brutto,
2) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy karę umowną w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień
zwłoki, nie większą jednak niż 50% wynagrodzenia brutto.”
Ponadto Zamawiający informuje, że nie zgadza się na:
1) wprowadzenie ograniczenia maksymalnej granicy wszystkich kar umownych;
2) wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy utraconych przez Zamawiającego
korzyści;
3) ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy ze wszystkich tytułów do maksymalnie
100 % wynagrodzenia umownego brutto.
Pytanie 10
Czy Zamawiający posiada materiał do wykonania warstwy wyrównawczej (zgodnie z zapisem
w przedmiarze robót) i udostępni go Wykonawcy nieodpłatnie? Czy Wykonawca ma wycenić
tylko transport z terenu Zakładu i wbudowanie materiału na warstwę wyrównawczą bez
kosztu zakupu?
Odpowiedź
Zamawiający będzie posiadał materiał do wykonania warstwy wyrównawczej i udostępni go
Wykonawcy nieodpłatnie. Wykonawca ma wycenić tylko transport z terenu Zakładu
i wbudowanie materiału na warstwę wyrównawczą bez kosztu zakupu.
Pytanie 11
Czy Zamawiający posiada materiał do wykonania warstwy organicznej (zgodnie z zapisem w
przedmiarze robót) i udostępni go Wykonawcy nieodpłatnie? Czy Wykonawca ma wycenić
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tylko transport z terenu Zakładu i wbudowanie materiału na warstwę organiczną bez
kosztów zakupu?
Odpowiedź
Zamawiający będzie posiadał materiał do wykonania warstwy organicznej i udostępni go
Wykonawcy nieodpłatnie. Wykonawca ma wycenić tylko transport z terenu Zakładu
i wbudowanie materiału na warstwę organiczną bez kosztów zakupu.
Pytanie 12
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie tylko I etapu podglebia o grubości ok. 0,30 m
(na wierzchowinie) i 0,20-0,30 m (na skarpach) zgodnie z zapisami SST str. 71 i SIWZ str.3?
Odpowiedź
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie tylko I etapu podglebia o grubości ok. 0,30 m (na
wierzchowinie) i 0,20-0,30 m (na skarpach).
Pytanie 13
Na jakim obszarze skarp należy wykonać warstwę podglebia o grubości 0,20 m, a na jakim
0,30 m?
Odpowiedź
Warstwę podglebia o grubości 0,20 m należy wykonać na obszarze, gdzie będzie układana
bentomata. Natomiast warstwę podglebia o grubości 0,30 m należy wykonać w obszarze,
gdzie nie będzie układana bentomata.
Pytanie 14
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie zabezpieczenia skarp za pomocą kiszki
faszynowej (ok. 3 609 mb)?
Odpowiedź
Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania zabezpieczenia skarp za pomocą kiszki
faszynowej.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) powyższe
odpowiedzi – w części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ – stają się
integralną częścią SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia się treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1) Użyte w każdym miejscu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego
wyrazy „45220000-5 Rurociągi” zastępuje się wyrazami „44161000-6 Rurociągi”;
2) Punkt 9.1) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
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„1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia upływa w dniu 31 maja 2017 roku.
Zamawiający przewiduje, że okres na jaki zostanie zawarta umowa nie będzie dłuższy
niż 12 miesięcy.”,
3) Punkt 10.1.2.1. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„10.1.2.1. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz załączyć dowody dotyczące
najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie łącznie
ich wiedza i doświadczenie).”,
4) Punkt 10.1.3.2.3. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„10.1.3.2.3. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej IDW, a także oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszej IDW (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie).”,
5) Punkt 10.1.6. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„10.1.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczone
notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa powyżej powinno wyrażać
w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się
o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a
także inne okoliczności, w tym wynikając ze specyfiki tego zasobu.”,
6) Punkt 14.2.9) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„9) Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału i Listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo Informacji, o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, które należy złożyć w oryginale.
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Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby uprawnionej/osób
uprawnionych,
z
adnotacją
,,za
zgodność
z
oryginałem”.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty.
Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach
wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w
rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231).”,
7) Punkt 16.1 i 16.2 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
16.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

9 maja 2016 r.

do godz.

10.00

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Oferta w postępowaniu pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw””
Nie otwierać przed dniem: 9 maja 2016 r. godz. 10.05
Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”,
8) Punkt 18.1. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„18. Miejsce i termin otwarcia ofert.
18.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw”, Orli Staw 2, 62 834 Ceków.
w dniu

9 maja 2016 r.

o godz.

10.05

”

9) Punkt 20.5. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
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„20.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”,
10) § 7 ust. 16 Wzoru umowy – II części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiającego informacji w tej sprawie.”,
11) § 7 ust. 17 Wzoru umowy – II części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:
1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.”,
12) § 9 ust. 5 Wzoru umowy – II części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„5. Wraz ze zgłoszeniem Odbioru Końcowego robót Wykonawca dostarczy wszystkie
wymagane dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 2)-8).”,
13) § 14 ust. 1 Wzoru umowy – II części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu Wykonawcy
wymienionego w jego ofercie. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym
powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,
z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.”
Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak
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