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W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia do 130 tys. złotych zgodnie z 
Regulaminem udzielania zamówień pod nazwą: Aktualizacji opracowanej w 2013 roku dokumentacji 
projektowej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Instalacji mechaniczno-biologicznego 
unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina stara Dąbrowa do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, pozyskanie wszelkich wymaganych 
pozwoleń opinii, uzgodnień, warunków i decyzji pozwolenia na budowę umieszczone na stronie 
Zamawiającego, w dniu 31.08.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski 
dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). 
Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.  
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający posiada ważną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowaną 

rozbudową zakładu? Ze względu na rozbudowę zakładu stara decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest już nie ważna, czy zatem Wykonawca powinien opracować nowy Raport o 

oddziaływaniu na środowisko wraz z wnioskiem i go procedować w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie ? 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wg aktualnego prawa jest ważna przez 6-ć lat, które już 

minęły, a w przypadku od dnia jej pozyskania jeśli na terenie zakładu wydano kolejne decyzje 

środowiskowe to dla planowanych inwestycji należy wydać nową decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach uwzgledniającą całą instalacje oraz planowaną. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża stanowisko, że planowana budowa kolejnych trzech bioreaktorów jest kontynuacją 
budowy instalacji MBP, na podstawie wciąż czynnego pozwolenia na budowę i dla ich realizacji nie 
zachodzi konieczność uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ ich 
budowa była objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z roku 2010, zmienioną w roku 2013. 
W przedmiotowej sprawie Zamawiający pozyskał jednoznacznie określoną w przedmiocie sprawy, opinię 
z lipca 2022 roku.   
Jeżeli Wykonawca uzna, że zachodzi jednak konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej lub 
konieczność uzyskania zmiany decyzji środowiskowej, jest zobowiązany do ujęcia kosztów uzyskania 
przedmiotowej decyzji w formularzu ofertowym.  
 
Pytanie 2 
W związku z potrzeba opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko  potrzebne jest wykonanie 
min. inwentaryzacji przyrodniczej w miejscu lokalizacji nowych 3- ch bioreaktorów, a inwentaryzacje taka 
można przeprowadzić najpóźniej do połowy sierpnia, a następnie na wiosnę tj. w marcu.  
W związku z tym w przypadku złożenia raportu do uzgodnień w terminie kilku tygodni od dnia podpisania 
umowy Wykonawca na pewno będzie wzywany do przeprowadzenia drugiej inwentaryzacji na wiosnę w 
przyszłym roku, a w związku z tym procedura pozyskania decyzji środowiskowej się wydłuży. Czy zatem 
Zamawiający wyraża zgodę, aby  w umowie zawrzeć informację, że Wykonawca nie ma wpływu na termin 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  a tym bardziej, że podczas aktualnej procedury 
wydawania decyzji środowiskowej nastąpiły protesty mieszkańców, co wydłuża czas na jej wydanie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że pytanie jest niezasadne a stanowisko w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a tym samy dokumentacji towarzyszącej, wyraził w odpowiedzi do zadanego pytania 
nr 1.  
 
Pytanie 3  
W przypadku stwierdzenia protestów podczas wydawania decyzji środowiskowej czy Zamawiający 
wydłuży termin umowy, a jeśli decyzja nie zostanie wydana z powodu tych protestów Zamawiający 
rozliczy się z Projektantem za opracowane do tego czasu dokumentacje. 
 
 



Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że pytanie jest niezasadne, a stanowisko w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach a tym samy dokumentacji towarzyszącej, wyraził w odpowiedzi do zadanego pytania 
nr 1. 
Wykonawca w formularzu ofertowym został zobowiązany do podania propozycji terminu wykonania 
zamówienia. Zamawiający podał tylko i wyłącznie preferowany czas realizacji zamówienia 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie 3 – ch bioreaktorów o tej samej szerokości i długości 

jak istniejące obecnie bioreaktory, lecz czy wyrazi zgodę na zmianę sposobu zadaszenia bioreaktorów tj. 

pozostawienie żelbetowego stropodachu, bez potrzeby ich zadaszenia dachem stalowym jako 

podwyższenie nad bioreaktorami a w to miejsce zaprojektowanie pokrycia samego dachu np. papą. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie 3 – ch bioreaktorów o parametrach tej samej szerokości 
i długości jak istniejące obecnie bioreaktory i wyraża zgodę na zmianę sposobu zadaszenia bioreaktorów 
tj. pozostawienie żelbetowego stropodachu, bez potrzeby ich zadaszenia dachem stalowym jako 
podwyższenie nad bioreaktorami a w to miejsce zaprojektowanie pokrycia samego dachu np. papą lub 
blachą. 
 
Pytanie 5  
Czy Zamawiający dysponuje nadal pozostawionym miejscem na lokalizacje biofiltra do obsługi nowych  

3-ch bioreaktorów, które wg archiwalnego projektu miały być wybudowane w II-im etapie budowy.  

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dysponuje miejscem na lokalizacje biofiltra do obsługi nowych 3-ch 
bioreaktorów, które wg archiwalnego projektu miały być wybudowane w II-im etapie budowy. 
 
Pytanie 6  
Czy Zamawiający posiada aktualna mapę do celów projektowych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych dla projektowanego 
terenu. 
 
Pytanie 7 
W OPZ napisano, cytuję: 

4) Termin zakończenia: 

1) Termin zakończenia całości prac projektowych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji 

projektowej Zamawiającemu i podpisaniem protokołu zdawczo -odbiorczego bez uwag, określa 

się na 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Jak wynika z powyższych pytań Wykonawca stwierdza, ze termin na wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach potrwa co najmniej 12-ie miesięcy, a na opracowanie Projektu budowlanego 

architektonicznego oraz otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę potrwa ok. 5-iu miesięcy, co łącznie 

daje czas ok. 18-tu miesięcy, pod warunkiem, że nie będzie protestów mieszkańców.  

W związku z tym prosimy o zmianę powyższego zapisu na n.w.  

Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w ciągu 4- ch tygodni 

Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ciągu 12 miesięcy, co nie jest zależne od 

Wykonawcy. 

Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę: 5 miesięcy 

Opracowanie projektów technicznych wielobranżowych w ciągu 1-go miesiąca po otrzymaniu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę sposobu płatności za wykonywane opracowania, 

tj.: 

I RATA - po przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko 



II RATA -po  otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

III RATA - po złożeniu Projektu architektoniczno – budowlanego 

IV RATA -po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu Projektów technicznych 

wielobranżowych, przekazaniu przedmiarów , kosztorysów i STWIOR-ów 

V RATA - po zakończeniu sprawowania nadzorów autorskich. 

 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraził stanowisko w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

w odpowiedzi do pytania nr 1.   

Wykonawca w formularzu ofertowym został zobowiązany do podania propozycji terminu wykonania 
zamówienia. Zamawiający podał tylko i wyłącznie preferowany czas realizacji zamówienia 
 

Jednocześnie Zmawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania dołącza do kompletu 

dokumentacji  postępowania opinię w sprawie decyzji środowiskowej. 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.  
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