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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie remediacji powierzchni ziemi 

na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w 

Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po 

„Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie 

 Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących 

specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami : 

Pytanie nr 1: 

Po czyjej stronie jest usunięcie drew znajdujących się na terenie objętym planem remediacji? Czy wymagacie 

Państwo również przeprowadzenie nasadzeń po przeprowadzonych pracach remediacyjnych? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż istniejące drzewa nie są przeznaczone do usunięcia. 

Nie planuje się również nasadzeń zastępczych. 
 

Pytanie nr 2: 

Jak wygląda kwestia dojazdu samochodów ciężarowych. Czy są jakieś ograniczenia tonażowe itp. na drogach 

sąsiadujących z terenem planowanych prac? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Na drogach sąsiadujących z terenem inwestycji brak ograniczeń tonażowych. 

 

Pytanie nr 3: 

Z uwagi na szeroki zakres rzeczowy i dobre przygotowanie oferty przetargowej, 

zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert np. do dnia 28 stycznia do godziny 08:00 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega przedłużeniu. 

 

Pytanie nr 4: 

Ile należy pobrać prób po wykonaniu remediacji? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Wykonawca w celu uzyskania zaświadczenia z RDOŚ o prawidłowym przeprowadzeniu remediacji winien 

realizować przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-IV.515.95.2019.DŚc.8 z dnia 30.10.2020 r, Decyzji Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-IV.515.95.2019.DŚc.16 z dnia 14.12.2021 r. oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. 
Pytanie nr 5: 

Jakim gruntem należy uzupełnić powstały wykop po remediacji? Czy może to być czysty piasek lub glina. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zgodnie z postanowieniami Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak 

WOOŚ-IV.515.95.2019.DŚc.8 z dnia 30.10.2020 r. wykop należy wypełnić czystym materiałem (gleba, 

ziemia). Nie może to być glina, dopuszcza się piasek średni oraz piasek gruby o uziarnieniu od 0,25 mm do 

1 mm, przed wbudowaniem powinien posiadać akceptację Zamawiającego. 
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Pytanie nr 6: 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i tym samym brakami kadrowymi, prosimy o 

wydłużenie terminu składania ofert do dnia 31/01/2022 do godziny 8.00. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega przedłużeniu. 

 

Pytanie nr 7: 

W związku ze sprzecznymi zapisami projektu planu remediacji oraz opisu przedmiotu zamówienia prosimy o 

jednoznaczne potwierdzenie, iż powstały po usunięciu gruntu wykop należy uzupełnić. Jeśli tak, to prosimy 

również o doprecyzowanie wskazanego w OPZ rodzaju materiału przeznaczonego do wypełnienia powstałego 

wykopu. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Patrz odpowiedź na pytanie 5. 

 

Pytanie nr 8: 

W związku z zapisami projektu planu remediacji, iż na terenie objętym pracami remediacyjnymi występują 

pojedyncze drobne drzewa prosimy o przedstawienie sposobu postępowania z drzewami w trakcie prac 

ziemnych np. wycinka, zabezpieczenie pni drzew itp. oraz wskazanie ilości i rodzaju drzew występujących na 

terenie. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Istniejące drzewa nie są przeznaczone do usunięcia. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni 

znajdującej się na terenie podlegającemu remediacji. 

 

Pytanie nr 9: 

Mając na uwadze czas jaki został przewidziany przez Zamawiającego na przygotowanie oferty przez 

Wykonawcę, jest on zbyt krótki na rzetelne zapoznanie się z warunkami zamówienia i sporządzenie oferty, tym 

samym zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28 stycznia br. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega przedłużeniu. 

 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o wyjaśnienie wysokości stawki podatku VAT, jaką Wykonawca ma zastosować w ofercie. 

Zamawiający w formularzu ofertowym wskazał stawkę podatku VAT w wysokości 23%, natomiast usługi 

remediacji podlegające klasyfikacji w grupowaniu 39.00.11.0. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWIU 2008) o nomenklaturze: "Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych" 

objęte są 8% stawką podatku VAT. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, iż w SWZ wpisano błędną stawkę podatku VAT. 

Wykonawca w ofercie powinien podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej 

ustawowo. 
 

 

Pytanie nr 11: 

Proszę o informację, czy powstały po usunięciu zanieczyszczonej ziemi wykop należy uzupełnić gruntem 

wolnym od zanieczyszczeń, czy pozostawić bez zasypania w ramach planowanej przez Państwo inwestycji? . 
 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Patrz odpowiedź na pytanie 5.   

 

 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o zmianę zapisu rozdziału VIII 2.b) z "w okresie trzech lat co najmniej jedną usługę polegającą na 

remediacji metoda ex situ ... o wartości min. 500 000 zł brutto każda" 

na "w okresie pięciu lat co najmniej jedną usługę polegającą na remediacji metoda ex situ ... o wartości min. 

500 000 zł brutto każda lub na "w okresie trzech lat co najmniej jedną usługę polegającą na remediacji metoda 

mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org


 

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, 

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66,  www. wolomin.org,  e-mail: um@wolomin.org, NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640 

ex situ ... o wartości min. 200 000 zł brutto lub 4 usługi polegające na remediacji metodą ex situ o łącznej 

wartości min. 400 000 zł brutto". 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów SWZ. 

 

Pytanie nr 13: 
Czy określona w SWZ stawka podatku VAT w wysokości 23% jest prawidłowa? Według naszej wiedzy i 

doświadczenia, do tego typu usług, związanych z remediacją środowiska gruntowego, stosuje się raczej 

obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, iż w SWZ wpisano błędną stawkę podatku VAT. 

Wykonawca w ofercie powinien podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 

przewidzianej ustawowo. 
 

Pytanie nr 14: 

Z uwagi na rozległy zakres zamówienia, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert . 
 

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega przedłużeniu. 

 

  Z up. Burmistrza 

Dariusz Szymanowski 

  Zastępca Burmistrza     
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