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Dotyczy postepowania pn. Świadczenie usługi rekultywacji dwóch składowisk odpadów 
komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 
W ww. postepowaniu Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1a) i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Związek 
Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela 
następujących wyjaśnień:  

„W opisie przedmiotu zamówienia oraz na załączonych rysunkach konstrukcja warstwy 
rekultywacyjnej składa się z warstwy podglebia i z warstwy ziemi urodzajnej. Inna informacja jest na 
stronie 35, gdzie napisano, że należy użyć kompost wytworzony przez Zamawiającego. 

1. Proszę o wyjaśnienie, czy obie warstwy mają być wykonane z kompostu, czy kompost ma być 
mieszany z innymi gruntami (podglebiem, ziemią urodzajną)? 

2. Czy kompost będzie przekazany nieodpłatnie, a jeżeli odpłatnie to w jakiej cenie?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2: 

Zgodnie z pkt. 2.10.2.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II części SIWZ materiał na 
warstwę rekultywacyjną (kompost o kodzie 190503), zarówno na okrywę jak i podglebie, pochodzić 
będzie z ZUOK „Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Koszty jego transportu z Zakładu na teren 
rekultywowanego składowiska leżą po stronie Wykonawcy a koszty jego załadunku leżą po stronie 
Zakładu. Masa 1m3 kompostu przeznaczonego na podglebie średnio wynosi 0,6 Mg, a współczynnik 
zagęszczenia około 1,25. Masa 1m3 kompostu przeznaczonego na okrywę średnio wynosi 0,8 Mg, a 
współczynnik zagęszczenia około 1,30. Cena jaką ustalił Zamawiający wynosi 0,10 zł netto za 1 Mg 
kompostu o kodzie 190503 (cena dotyczy zarówno kompostu przeznaczonego na podglebie, jak i na 
okrywę).  

 

 

Z poważaniem 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
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