
1. Dlaczego próby mają być pobrane jak w przypadku „Instalacji do składowania odpadów, o 
zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej poj. 25 000 ton, 
z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych”, skoro próby będą pobierane w większości z terenów rolniczych i 
przemysłowych? 

  
Odpowiedź: wynika to z wymogów TFI PFR. 
  

2. Czy należy podać cenę za wykonanie badań tylko 1 sekcji powierzchniowej i pobór 1 
próby z gł. 0-0,25 m z wykonaniem 1 analizy lab. i wykonanie sprawozdania? 

  
Odpowiedź: należy podać cenę za WSZYSTKIE CZTERY ETAPY badania, zgodnie z 
Rozporządzeniem, zrelatywizowane do ceny za 1 sekcję powierzchniową – w tym: pobór 15 
próbek gleby z głębokości 0 – 0,25 m a następnie zmieszanie tych próbek w celu otrzymania 
jednej uśrednionej próbki do badania i 1 z głębokości 0,25 – 1 m oraz wykonanie analizy 
laboratoryjnej. Zakładamy, że „Zamówienia Wykonawcze” będą zawsze obejmowały całkowitą 
wielokrotność takiego badania. Średnia ilość sekcji wymaganych do realizacji będzie wynosiła 
10szt. W przypadku działek wymagających badań wykraczających poza określony w ten sposób 
standard – będziemy wybierać wykonawcę w oddzielnych postępowaniach, na dotychczasowych 
zasadach. 
  

3. Czy należy podać cenę za wykonanie badań tylko 1 sekcji powierzchniowej i pobór 2 prób 
z gł. 0-0,25 m i gł. głębszej poniżej 0,25-1 m z wykonaniem 2 analiz lab. oraz 1 próby na 
wodoprzepuszczalność (z gł. 0,25-1 m) i wykonanie sprawozdania? 

  
Odpowiedź: por. odpowiedź na pyt. 2 powyżej. 
  

4. Jakie należy przyjąć do wyceny analizy lab. W zapytaniu ofertowym jest mowa tylko o : 
olejach i benzynach i 12 metalach, a w miastach zalecane jest także badanie WWA. 

  
Odpowiedź: por. odpowiedź na pyt. 2 powyżej. 
  

5. Jaki przyjąć zakres analiz lab. do wyceny skoro zakres analiz lab. zależy od historii 
badanego terenu, oraz prowadzonej na danych terenie działalności. 

  
Odpowiedź: por. odpowiedź na pyt. 2 powyżej. 
  

6. Poprosimy o ogólny wykaz lokalizacji, które będzie obejmować umowa ramowa? 

  
Odpowiedź: nie istnieje możliwość stworzenia takiego wykazu. Umowa dotyczy całego terytorium 
Polski. 
  

7. Czy lokalizacje, które będą objęte umową ramową to w większości tereny rolnicze czy 
przemysłowe? 



  
Odpowiedź: są to w większości tereny przeznaczone (zgodnie z MPZP lub WZ) pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną. 

 


