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      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy postępowania: „Budowa kwater na odpady niebezpieczne Kn3 i Kn4 wraz z drogą dojazdową 

do kwater składowania odpadów”. 

PYTANIA WYKONAWCY-ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

PYTANIE 1: 

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy dotyczący kar oraz zapisy pkt.22.1.4 SIWZ dotyczące kryterium 

oceny ofert zmieniając sformułowanie „opóźnienie” na zwrot „zwłoka”, gdyż Wykonawca 

odpowiedzialny jest tylko za zwłokę czyli zawinione (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) opóźnienie. 

Opóźnienie może być natomiast niezależne od Wykonawcy (np. klęska żywiołowa, niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, itp. a nawet celowe działanie Zamawiającego) i nie może podlegać karze 

umownej- Wykonawca jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zwłokę- czyli zawinione opóźnienie. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający dokona zamiany siwz oraz zmiany umowy w niniejszym zakresie. 

 

PYTANIE 2: 

Prosimy o jednoznaczne określenie wymogu zawartego w pkt. 9.2.3 ppkt. b) SIWZ zgodnie, z którym 

wykonawcy mają wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu minimum trzech robót w zakresie 

uszczelniania składowisk zgodnie z załączoną dokumentacją o powierzchni kwatery nie mniejszej 0,25 

ha. Czy wykonawcy winni wykazać się wykonywaniem w ramach uszczelniania sztucznej bariery 

geologicznej i uszczelniania geomembraną  PEHD?  

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem w ramach uszczelnienia sztucznej bariery geologicznej 

i uszczelnienia geomembraną PEHD 

 

PYTANIE 3: 

Czy na spełnienie wymogów udziału w postępowaniu zawartych w pkt. 9.2.3 SIWZ ppkt. a) i b) 

wykonawcy mogą wykazać się wykonaniem 3 robót, których zakres obejmuje jednocześnie roboty 

ziemne o wartości ponad 500 000,00 zł brutto wskazane w pkt. a) i roboty w zakresie uszczelniania 

składowisk odpadów o powierzchni kwatery nie mniejszej 0,25 ha wskazane w pkt. b) ? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak Wykonawcy mogą wykazać się wykonaniem 3 robót, których zakres obejmuje jednocześnie roboty 

ziemne o wartości ponad 500 000 zł brutto wskazane w pkt. a) i roboty w zakresie uszczelnienia 

składowisk odpadów o powierzchni kwatery nie mniejszej niż 0,25 ha wskazane w pkt.b) 

 

PYTANIE 4: 

Zgodnie z treścią formularza oferty do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, natomiast w SIWZ nie 

ma takiego wymogu. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że zgodnie z przyjętym przez 

Zamawiającego wynagrodzeniem ryczałtowym wykonawcy nie załączają do oferty kosztorysu 

ofertowego, proszę o zmianę treści formularza ofertowego.  



 
ODPOWIEDŹ: 

Formularz ofertowy stanowi załącznik do siwz. Zamawiający, zgodnie z zapisami w formularzu 

ofertowym oczekuje od wykonawcy załączenia kosztorysu ofertowego. 

 

PYTANIE 5: 

Prosimy o wyjaśnienie czy w świetle postanowień z art.36b ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych 

jest możliwe wskazanie w ofercie wyłącznie zakresu ewentualnego podwykonawstwa (części 

zamówienia) bez wskazania firm podwykonawców, jeżeli na etapie oferowania nie są one znane?  

ODPOWIEDŹ: 

Co do zasady zamawiający uzyskuje informację na temat części zamówienia, które wykonawca 

zamierza zlecić podwykonawcom i nazwy tych podwykonawców, już z treści oferty wykonawcy. 

Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający jest zobligowany żądać, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy – o ile są już znane – albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w takie roboty budowlane lub usługi. Dalsza część przepisu obliguje wykonawcę do zawiadamiania 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust.1a). 

Wyjątek stanowi wskazanie podwykonawcy, który jednocześnie udostępnia zasób konieczny 

do wykonania zamówienia, np. potwierdza niezbędne wymagane przez zamawiającego doświadczenie 

do jego wykonania. Pzp w tym zakresie zawiera odrębny przepis nakazujący wskazanie takiego 

podwykonawcy poprzez podanie jego nazwy (firmy).  

Na podstawie art. 22a Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Na tej podstawie 

zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  

Dodatkowo przepis stanowi, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Mając powyższe na uwadze wykonawca w ofercie jest zobligowany podać nazwę podwykonawcy 

będącego równocześnie podmiotem udostępniającym zasoby, ale także załączyć do swojej oferty 

co najmniej zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów i inne oświadczenia, jeżeli 

zamawiający ich wymaga na podstawie art. 25a Pzp.  

Powyższe zapisy ustawy znajdują odzwierciedlenie w zapisach siwz. 

 
 



 
PYTANIE 6: 

Czy warunek udziału w postępowaniu  określony w SIWZ pkt.9.2.3 p.pkt. a zostanie spełniony jeśli 

Firma wykaże ,że wykonała roboty w zakresie jednej umowy o wartości  1 500 000 , 00  ( słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy zł) brutto , dotyczące różnych zakresów tj. zakres robót drogowych i zakres robót 

ziemnych ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w pkt. 9.2.3 lit a siwz określił iż O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonali trzy roboty ziemne lub drogowe o 

wartości łącznej min. 1 500 000,00 złotych brutto, przy czym wartość pojedynczej umowy nie może 

być mniejsza niż 500 000,00 złotych brutto.  

Jeżeli wykonawca wykaże  jedną robotę budowlaną nie wykaże spełniania warunku udziału 

w postępowaniu. 

 

PYTANIE 7: 

Czy warunek udziału w postępowaniu  określony w SIWZ pkt.9.2.3 p.pkt. a i b zostanie spełniony jeśli 

Firma udokumentuje wykonane roboty w formie protokołu odbioru robót wraz z FV 

ODPOWIEDŹ: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, wykonawca, któremu podmiot, na 

rzecz którego roboty zostały wykonane należycie, odmówił wystawienia referencji, może złożyć inne 

dokumenty. Innymi dokumentami nie będą oświadczenia własne wykonawcy. 

Protokół odbioru robót budowlanych co do zasad ma status referencji, choć w praktyce często jest 

uznawany za inny dokument. 

Należy zauważyć, że protokole odbioru podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane należycie 

(np. zamawiający) także potwierdza, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Nawet Jeśli w protokołach odbioru czy referencjach nie zamieszczono sformułowania „należyte 

wykonanie”, to należy ocenić, czy przedstawione tam informacje zawierają taką ocenę wyrażoną przy 

użyciu innych sformułowań. Jeśli odbiorca dostawy oświadcza, że odebrał ją bez zastrzeżeń, to znaczy 

to tyle, że nie było zastrzeżeń co do jakości jej wykonania, czyli że wykonano ją należycie.” 

Wykonawca składając protokół odbioru robót, w którym inwestor (np. inny zamawiający) potwierdził, 

że roboty budowlane zostały wykonane należycie, nie musi uzasadniać, że z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów 

wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.  

Należy zauważyć, że wykonawca może złożyć inne dokumenty, tylko wówczas, gdy „z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych 

dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane”. 

 

 

Z poważaniem 

 

/-/Elżbieta Dera 

Prokurent Samoistny 


