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INFORMACJA
ZAWIERAJĄCA ZGŁOSZONE NA ZEBRANIU WYKONAWCÓW

PYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pan  Bogdan  Ciemiecki,  przewodniczący  Komisji  Przetargowej  (KP),  powitał  obecnych 
przedstawicieli  wykonawców  oraz  przedstawił  członków  KP,  pana  Radosława 
Goszczyckiego, sekretarza KP oraz członka KP, pana Rafała Kluskę, który jest jednocześnie 
dyrektorem  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Sierpcu  (ZGM),  administrującego, 
będącego przedmiotem, rozbudowy składowiskiem odpadów w Rachocinie.

Pan Bogdan Ciemiecki, Przewodniczący Komisji Przetargowej (BC)
poprosił o podpisanie przygotowanej wcześniej listy pięciu wykonawców zakwalifikowanych 
do  drugiego  etapu  przetargu,  do  których  przesłano  SIWZ.  W  trakcie  podpisywania  listy 
okazało się że jeden z przedstawicieli (nr 3 wg załączonej listy) nie jest obecny. W związku z 
tym że minęła godzina 11 zebranie kontynuowano.

BC
poinformował, że w korespondencji do Wykonawców do SIWZ i zaproszenia na spotkanie 
wykonawców nie doręczono omyłkowo zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 51 
ust. 3 ustawy pzp. W związku z powyższym obecnie, podczas zebrania, zostanie przekazane 
zaproszenie wraz ze zmianą terminu składania ofert na 30 czerwca 2010.

Jeden z przedstawicieli wykonawców
zapytał o problem nie otwierania się niektórych plików z załączonej płyty z SIWZ.

BC
poinformował, zaproponował, że po oprowadzeniu obecnych po terenie przyszłej rozbudowy 
składowiska  odpadów  przez  pana  Rafała  Kluskę  dyrektora  ZGM,  zarządzającego 
składowiskiem,  nastąpi  przejazd  do  Urzędu  Miejskiego  w  Sierpcu,  gdzie  będzie  można 
łatwiej  rozłożyć  dokumentację  rozbudowy,  udzielić  szczegółowych  wyjaśnień,  a  potem 
wykonawcom  którzy  mają  trudności  z  otwarciem  plików  zostanie  przekazany  ponownie 
materiał elektroniczny na innym nośniku informacji.

Pan Rafał Kluska, członek Komisji Przetargowej (RK)
Oprowadził  Wykonawców po terenie  czynnego składowiska odpadów oraz  po terenie,  na 
którym będzie realizowana inwestycja.  Wskazał  elementy wybudowane w ramach I  etapu 
rozbudowy,  m.in.:  kwaterę  do  unieszkodliwiania  odpadów zawierających  azbest,  zbiornik 
wód deszczowych oraz zbiornik odcieków. Zarządzający składowiskiem zwrócił uwagę na 
problem  związany  drogą  dojazdową,  po  której  obywać  się  będzie  transport  pojazdów 
związanych  z  budową.  Zaproponował,  żeby  transport  odbywał  się  po  drodze  gruntowej 
wzdłuż realizowanej budowy, poza terenem składowiska. Po terenie składowiska jedynie, gdy 
inaczej  się  nie  da.  Związane  to  jest  z  funkcjonowaniem składowiska,  ponieważ  transport 
odpadów nie może być zatrzymany przez pojazdy Wykonawcy.
Wskazany  został  teren  objęty  rozbudową,  oraz  miejsca,  w  których  mają  powstać 
poszczególne obiekty. Zarządca w skrócie omówił przedmiot zamówienia.
Ze względu na tzw. „mokry rok” zwrócono uwagę wykonawcom na ewentualna możliwość 
podniesienia się wód gruntowych w rejonie budowy kwater do unieszkodliwiania odpadów. 
Wszyscy zostali poinformowani, że wszelkie pytania należy składać w formie pisemnej.



Następnie uczestnicy spotkania przemieścili się do Urzędu Miejskiego w Sierpcu, Piastowska  
11A, 1. piętro, lok. nr 14 - sala konferencyjna

Po zebraniu  się  wszystkich  uczestników w Urzędzie  Miejskim przedstawiony został  plan 
zagospodarowania z dokumentacji, z zakresem planowanych robót.
RK
Na składowisku eksploatowane są w chwili obecnej dwie kwatery, które zostały wskazane na 
mapie  i wokół których wykonywany będzie rów opaskowy.
Roboty ziemne – przekopanie i ułożenie kabla.
Wskazał ogrodzenie i bramę wjazdową do przełożenia, brama wjazdowa – przesówna.
Omówił szczegółowo konstrukcję drogi (m.in. podbudowa, nawierzchnia).
RK
Wskazał miejsce usytuowania myjki ciśnieniowej - przejezdnej, która nie jest pokazana na 
mapie. Zwrócił uwagę, że Wykonawcy muszą oszacować koszt budowy przyłącza zasilania w 
wodę i jej odprowadzenia.
Wykonawca 
Jak ma być wykonywana inwestycja?
BC
Inwestycja  ma być wykonywana zgodnie z Projektem Budowlanym i tabelą  etapów robót 
zgodnie z zapisami SIWZ. 
RK
Omówił szczegółowo tabelę zakresu rzeczowego robót..
Wykonawca
Opis  przedmiotu  zamówienia  jest  niezgodny  z  zapisem  w  tab.  zakresu  robót  i 
harmonogramem.
BC
Harmonogram  jest  wiążący,  płatności  będą  odbywały  się  zgodnie  z  wytycznymi 
Mazowieckiej Jednostki, która będzie kontrolowała efekt ekologiczny przedsięwzięcia.
Szczegółowe pytania prosimy kierować zgodnie z SIWZ, na które udzielimy odpowiedzi.
Wykonawca
Co będzie obejmowała gwarancja?
BC
5-cio letnia gwarancja obejmuje cały zakres robót.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Powyższy protokół zostanie przekazany Wykonawcom e-mailem.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
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