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ZP.271.10.2019 Kartuzy, dnia 03.07.2019 r. 
 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa systemu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych na teren ie Gminy Kartuzy w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”.  

 
WYJAŚNIENIA NR 1 i MODYFIKACJE NR 1 Z DNIA 03.07.2019r. 

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane pn.: Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komun alnych na 
terenie Gminy Kartuzy w formule „zaprojektuj i wybu duj” , wyjaśniam:   

Pytanie nr 1:  
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 19.07.2019. 

Odpowied ź:  
Zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 11.07.2019 r.. 

Pytanie nr 2:  
Prosimy o przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych sondowań geotechnicznych oraz 
inwentaryzację zieleni, o których to dokumentach mowa w punkcie 1.5.2 PFU (strona 19). 

Odpowied ź:  
Zamawiający dysponuje badaniami profilu geotechnicznego podłoża jeszcze przed budową 
targowiska. W związku z budową targowiska grunty nienośne i wysadzinowe pod halą 
targową, budynkiem socjalnym, zadaszeniem dla zwierząt oraz w kilku miejscach pod 
nawierzchnie utwardzone zostały wymienione.  Jeżeli zaistnieje potrzeba dodatkowych badań, 
to koszt tych badań pokrywa wykonawca. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją – 
inwentaryzacja zieleni. W PFU (strona 19) są błędne informacje na ten temat. 

Pytanie nr 3:  
Prosimy o przekazanie wyników badań podłoża gruntowego, o którym to dokumencie mowa  
w punkcie 2.1.1 PFU (strona 23). 

Odpowied ź: 
Badania w załączeniu. 

Pytanie nr 4:  
Prosimy o przekazanie mapy zasadniczej terenu inwestycji znajdującej się w powiatowym 
ośrodku geodezyjnym. 

Odpowied ź: 
W załączeniu mapa do celów informacyjnych z lokalizacją i przebiegiem sieci.  
Organ nie dysponuje mapą zasadniczą terenu inwestycji – zostanie ona pobrana na etapie 
projektowania. Na chwilę obecną tut. Organ nie będzie ponosił dodatkowych kosztów 
związanych z pobraniem wymaganej, przez Państwa, mapy. Stosowna mapa zostanie 
przekazana dopiero wybranemu Wykonawcy. Do ogólnego rozeznania terenu można 
skorzystać z ogólnodostępnych portali, np. www.kartuzy.e-mapa.net, geoportal czy 
www.webewid.kartuskipowiat.pll – na stronie można podejrzeć kształt działki i podział na 
klasoużytki. 
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Pytanie nr 5:  
Prosimy o zaznaczenie na mapie zasadniczej istniejących: sieci wodociągowych, sieci 
kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji ścieków technologicznych, 
dla których to sieci możliwe będzie zaprojektowanie i budowa przyłączy na potrzeby nowych 
obiektów.  

Odpowied ź:  
Z uwagi na fakt, że budowa systemu nastąpić ma w formule „zaprojektuj i wybuduj” to w gestii 
Wykonawcy pozostaje zaprojektowanie i budowa nowych przyłączy tak, aby zapewnić 
pożądaną infrastrukturę (w oparciu o założenia PFU). 

Pytanie nr 6:  
Prosimy o zaznaczenie na mapie zasadniczej istniejących sieci elektrycznych  
i teletechnicznych. 

Odpowied ź:  
Z uwagi na fakt, że budowa systemu nastąpić ma w formule „zaprojektuj i wybuduj” to w gestii 
Wykonawcy pozostaje zaprojektowanie i budowa nowych przyłączy tak, aby zapewnić 
pożądaną infrastrukturę (w oparciu o założenia PFU). 

Pytanie nr 7:  
Czy Zamawiający wymaga dostawy w ramach niniejszego postępowania przetargowego 
osobnego kontenera wagowego, o którym mowa na stronie 26 PFU? 

Odpowied ź: 
Nie. 

Pytanie nr 8:  
Zgodnie z informacją na stronie 29 PFU, Wiata W1 ma być ogrzewana. Prosimy o informację, 
czy Zamawiający wymaga wykonania izolacji termicznej i przeciwwodnej na istniejącej blasze 
trapezowej dachu. Jeśli tak, to prosimy o podanie warstw dachu z ich grubościami. 

Odpowied ź: 
Wiata W1 ma być ogrzewana. Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie takiego 
ogrzewania, żeby wiata była wykorzystywana całorocznie. Zadaszenie wiaty również ma być 
termicznie izolowane. Zamawiający nie posiada danych odnośnie warstw i grubości dachu – 
są to dane techniczne, które ustalić ma Wykonawca na potrzeby Wykonywanego projektu. 

Pytanie nr 9:  
Prosimy o informację, czy w zakresie Wykonawcy będzie wykonanie nowego orynnowania 
Wiaty W1. 

Odpowied ź:  
W gestii Wykonawcy pozostanie ocena, czy wiata W1 wymagać będzie nowego orynnowania.  

Pytanie nr 10:  
Czy do zakresu Wykonawcy będzie należało dostarczenie jakiegokolwiek wyposażenia 
pomieszczeń Wiaty W1? Jeśli tak, to jakiego? 

Odpowied ź:  
Nie – wyposażenie do wiaty W1 będzie zapewnione przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 11:  
Prosimy o informację, czy podana na rysunku koncepcji lokalizacja Wiaty W2 to miejsce przed 
jej przeniesieniem czy już po przeniesieniu. Jeśli to lokalizacja po przeniesieniu, to prosimy  
o zaznaczenie na rysunku koncepcji jej lokalizacji przed przeniesieniem. Jeśli to lokalizacja 
przed przeniesieniem, to prosimy o zaznaczenie na rysunku koncepcji jej lokalizacji po 
przeniesieniu. 
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Odpowied ź: 
Na rysunku koncepcji Wiata W2 to lokalizacja po jej przeniesieniu. Aktualną lokalizację wiaty 
przed przeniesieniem przedstawia poniższa rycina (Ryc.1).  
 

 
Ryc.1. Lokalizacja wiaty W2 przed przeniesieniem – czerwone kółko. Kolorem żółtym obwiedziono granice działki 
objętej inwestycją. 

Ponadto Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień zdjęcia poglądowe w/w terenu. 

Pytanie nr 12:  
Prosimy o podanie wymiarów (długości, szerokości i wysokości) Wiaty W2. 

Odpowied ź: 
Wymiary wiaty W2: wysokość 7,04 m, długość 11,5, szerokość 4,31 m. 

Pytanie nr 13:  
Prosimy o informację, z jakiego materiału (np. kruszywo łamane, inne) ma być utwardzony 
teren ścieżki edukacyjnej poza nawierzchnią z kostki betonowej. Prosimy o podanie 
powierzchni ścieżki edukacyjnej z kostki betonowej. Na stronie 31 PFU podano jedynie, że 
należy wyznaczyć teren utwardzony ścieżki edukacyjnej o powierzchni 500-600 m2.  

Odpowied ź:  
Teren ścieżki edukacyjnej ma zostać utwardzony nawierzchnią półprzepuszczalną, a po 
stronie Wykonawcy należeć będzie zaprojektowanie nawierzchni ścieżki tak, aby skutecznie 
przyjmowała wody opadowe (tzn. w sposób umożliwiający ich zagospodarowanie na terenie 
inwestycji, bez odprowadzania nadmiaru wody na tereny sąsiednie). 
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Pytanie nr 14:  
Prosimy o informację, czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego należy 
dostarczyć i zamontować altanę edukacyjną o konstrukcji drewnianej wraz ze stołami  
i ławkami zaznaczoną na rysunku koncepcji numerem 7. Jeśli tak, to prosimy o przekazanie 
szczegółowych danych dotyczących tych elementów, takich jak: wymiary (długość, szerokość 
i wysokość) altany, stołów i ławek, ilości stołów i ławek oraz przekazania 
rysunku/szkicu/zdjęcia przykładowej altany. 

Odpowied ź:  
Altana nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Nie mniej zakłada się, że w przypadku 
pozyskania środków finansowych, Zamawiający podejmie decyzje w sprawie realizacji tego 
zakresu. 

Pytanie nr 15:  
Na stornie 37 PFU informacja, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało dołączenie 
deklaracji zgodności ciągnika. Prosimy o informację, czy dostawa ciągnika wchodzi w zakres 
niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli tak, to prosimy o przekazanie szczegółowych 
danych dotyczących minimalnych parametrów ciągnika. Jeśli nie, to prosimy o wykreślenie 
tego zapisu w PFU. 

Odpowied ź: 
Dostawa ciągnika nie jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Pytanie nr 16:  
Nawiązując do zapisów dotyczących oświetlenia PSZOK (PFU str. 14 i 33) prosimy  
o informację, czy energia z modułów fotowoltaicznych ma być wykorzystana do oświetlenia: 
jednej lampy na terenie ścieżki, nowych lamp stanowiących uzupełnienie istniejącego 
oświetlenia targowiska czy też wszystkich lamp (łącznie z istniejącymi), które będą się składać 
na oświetlenie PSZOK-u? 

Odpowied ź: 
Energia z modułów PV ma zostać wykorzystana do oświetlenia 1 lampy na ścieżce 
edukacyjnej. 

Pytanie nr 17:  
Prosimy o informację, czy kontenery na bioodpady (zestaw min. 2 kontenerów) opisane na  
str. 38-39 PFU oraz specjalistyczne kontenery na odpady BIO w ilości 4 szt. pokazane na 
rysunku koncepcji i oznaczone numerem 6 to te same kontenery. Jeśli tak, to prosimy  
o jednoznaczną informację, ile ich należy dostarczyć (min. 2 czy 4 szt.). Jeśli nie, to prosimy  
o przekazanie szczegółowych danych dotyczących kontenerów na odpady BIO. 

Odpowied ź:  
Należy dostarczyć 2 kontenery na bioodpady. 

Pytanie nr 18:  
Prosimy o informację, czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego należy 
dostawa przyczep lekkich zaznaczonych na rysunku koncepcji numerem 9. Jeśli tak, to 
prosimy o przekazanie szczegółowych danych dotyczących minimalnych parametrów tych 
przyczep. 

Odpowied ź:  
Nie. 

Pytanie nr 19:  
Prosimy o informację, czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego należy 
wykonać jakiekolwiek roboty w budynku biurowo-socjalnym. Jeśli tak, to prosimy o ich 
wyszczególnienie. 
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Odpowied ź: 
Zakładane są prace związane z odświeżeniem pomieszczeń (typu pomalowanie, zeskrobanie 
odchodzącej farby, naprawa ubytków). W pomieszczeniu biurowym należy usunąć miejscowe 
zawilgocenie ściany. Zachowuje się układ pomieszczeń. Budynek biurowo-socjalny jest 
wyposażany w niezbędne sanitariaty i przyłącza. W łazienkach ściany do wysokości 2,0 m 
wyłożone są płytkami. 
Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień zdjęcia poglądowe oraz rzuty budynku biurowo 
-socjalnego 

Pytanie nr 20:  
Prosimy o informację, czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający 
wymaga wykonania wiaty nad rampą, gdyż w punkcie 2.9 PFU (strona 33) znalazła się 
informacja, że wymagany jest system oświetlenia wiaty nad rampą. Jeśli tak, to prosimy  
o przekazanie szczegółowych danych w zakresie wymagań stawianych wiacie. Jeśli nie, to 
prosimy o wykreślenie odpowiedniego zapisu z punktu 2.9 PFU. 

Odpowied ź: 
Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje wykonania zadaszenia rampy. Nie mniej 
zakłada się, że w przypadku pozyskania środków finansowych, Zamawiający podejmie 
decyzje w sprawie realizacji tego zakresu. Dlatego też podczas projektowania należy przyjąć 
rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające późniejszy montaż konstrukcji zadaszenia rampy 
bez ingerencji w samą konstrukcję rampy czy też nawierzchni utwardzonych wokół niej. 

Ponadto dokumentacja projektowa ma zakładać dwa następujące warianty zakrycia 
kontenerów na odpady ustawionych przy rampie: 

1) Zadaszenie rampy oraz kontenerów o konstrukcji stalowej. Pokrycie powlekaną blachą 
trapezową. Dokumentacja projektowa ma zawierać projekt konstrukcji zadaszenia; 

2) alternatywne rozwiązanie mające na celu zabezpieczenie kontenerów przed wodami 
opadowymi. 

Pytanie nr 21:  
Na rysunku koncepcji podano, iż teren PSZOK jest wyposażony w monitoring. Na stronie 34 
PFU zapisano, że sieć monitoringu ma mieć nie mniej niż 5 kamer, w tym dwie obrotowe. 
Prosimy o informacje, ile kamer (w tym obrotowych) jest już zamontowanych na terenie 
PSZOK-u, a ile należy zamontować w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

Odpowied ź:  
Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajdują się dwie kamery. Podczas kalkulacji ceny 
oferty nie należy uwzględniać obecnego systemu monitoringu. Należy zaprojektować  
i wykonać nowy system monitoringu zgodnie z PFU, który będzie wyposażony w co najmniej  
5 kamer. Wykonawca będzie mógł wykorzystać istniejące okablowanie monitoringu, jeżeli 
będzie to możliwe. 
Projektowany system monitoringu ma zapewniać możliwość podłączenia do posiadanego 
przez Zamawiającego systemu High Vision pracujący na zestawach odbiorczo – nadawczych 
Ubiquitin. Najbliższy punkt nadawczo – odbiorczy znajduje się w sąsiadującej ciepłowni 
miejskiej SPECPEC. 

Pytanie nr 22:  
Prosimy o jednoznaczną informację, że w ramach niniejszego postępowania przetargowego 
należy zamontować osadnik i separator substancji ropopochodnych. 

Odpowied ź: 
Nie. 

Pytanie nr 23:  
Jaka jest minimalna wymagana  wysokość pomieszczenia pod rampą jaką oczekuje 
Zamawiający? 
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Odpowied ź: 
Wymagana wysokość pomieszczenia pod rampą:  2,25 m. 

Pytanie nr 24:  
Prosimy o udostępnienie dokumentów wymienionych w PFU, w punkcie B Część 
informacyjna, strona 61, pkt od 2) do 6). 

Odpowied ź: 
Organ nie dysponuje mapą zasadniczą terenu inwestycji – zostanie ona pobrana na etapie 
projektowania. Na chwilę obecną tut. Organ nie będzie ponosił dodatkowych kosztów 
związanych z pobraniem wymaganej, przez Państwa, mapy. Stosowna mapa zostanie 
przekazana dopiero wybranemu Wykonawcy. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana dla planowanej inwestycji. 

Wypis i wyrys z MPZP dla PSZOK w Kartuzach i w Staniszewie jest dostępny na portalu: 
www.kartuzy.e-mapa.net . Realizacja obiektu w Brodnicy nie została objęta MPZP.  

Teren planowanych obiektów nie jest objęty ochroną konserwatorską.  

Wyniki badań gruntowo-wodnych w załączeniu. 

Pytanie nr 25:  
Prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania przyłącza energii elektrycznej 
(długość, rodzaj, i przekrój kabla zasilającego, sposób podłączenia, itp.) do dwóch zbiornic 
zlokalizowanych na terenie miejscowości Staniszewo i Brodnica wraz z załącznikami  
z lokalizacją o czym mowa w pkt. I ppkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 
załączonego do SIWZ. 

Odpowied ź: 
Z uwagi na fakt, że budowa systemu nastąpić ma w formule „zaprojektuj i wybuduj” to w gestii 
Wykonawcy pozostaje zaprojektowanie i budowa nowych przyłączy tak, aby zapewnić 
pożądaną infrastrukturę. W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunki ze szczegółową 
lokalizacją zbiornic. 

Ponadto Zamawiający informuje, że nie posiada warunków przyłączenia do sieci elektrycznej. 

 

W związku z powyższym Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji treści 
SIWZ: 

1. Modyfikacji podlega treść § 13 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), w którym 
to po pkt 7) dodaje się pkt 8)  i 9) o następującym brzmieniu: 

„8)  zmianę zakresu przedmiotu umowy oraz związanego z tym wynagrodzenia polegającą 
na wykonaniu dodatkowych robót budowlanych w zakresie wykonania zadaszenia rampy, 

9)  zmianę zakresu przedmiotu umowy oraz związanego z tym wynagrodzenia polegającą 
na wykonaniu dodatkowych robót budowlanych w zakresie wykonania drewnianej altany 
wraz ze ławkami i stołami na terenie ścieżki edukacyjnej. 

2. Modyfikacji podlega treść pkt 10 ppkt 5) Części II SIWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„5)  Podczas kalkulacji ceny oferty należy przyjąć, że minimalna wymagana wysokość 
pomieszczenia pod rampą wynosi 2,25 m” 

3. Modyfikacji podlega treść pkt 8 Części IX SIWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„8. Termin składania ofert: 11.07.2019 r. do godz. 12 00.”  
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4. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SIWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w sali nr 27 (parter) w terminie: 
11.07.2019 r. o godz. 12 30” 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegaj ą zmianie. Niniejsza modyfikacja tre ści SIWZ powoduje 
zmian ę ogłoszenia o zamówieniu. 

 
…………………………………………………… 

(Podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 


