Stargard 02.10.2020 r.
Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: Zaprojektowanie i
realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kontenerowego systemu
kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej
w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – II postępowanie znak sprawy: ZP 4/2020.
W dniach 29 września - 1 października 2020 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące
zapytania:
Pytanie 1
Zgodnie z pkt. 8.2.2 SIWZ Wykonawca winien na wezwanie złożyć wykaz osób wraz z
załączeniem dowodów potwierdzających doświadczenie projektanta technologii. Prosimy o
wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączania dowodów potwierdzających
doświadczenie projektanta technologii, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz.U. 1282 z 23.07.2020 r.)
dokumentem potwierdzającym doświadczenie osób składanym na wezwanie jest tylko i
wyłącznie wykaz osób?
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do Załącznika nr 5
dowodów
potwierdzających doświadczenie projektanta technologii
Pytanie 2
Czy w wykazie osób należy wskazać wyłącznie projektanta technologii?
Odpowiedź:
Wykaz osób, może zawierać cały zespół projektowy. Zamawiający do oceny spełnienia
warunków zamówienia będzie brał pod uwagę tylko projektanta technologii.
Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie zapisu §13 ust. 2 pkt. 2.1 SIWZ, iż porównywalną ceną będzie łączna
cena brutto za wszystkie części zamówienia, czyli cena za zamówienie gwarantowane oraz
zamówienie objęte opcją?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną wartość oferty z pkt. 1 Formularza
ofertowego „Oferowana przez nas cena ryczałtowa za zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych oraz dostawę elementów kompostowni opisanych w SIWZ. (…)
Łączna wartość oferty brutto …”
Pytanie 4
Czy Zamawiający zmieni zapisy § 12 ust. 4 umowy ponieważ zgodnie z art. 151 ust. 3 Ustawy
Prawo zamówień publicznych kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,
a nie gwarancji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapis. § 12 ust. 4 „Zabezpieczenie zostanie
zwrócone w następujący sposób: 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30

dni od odbioru końcowego przedmiotu umowy, pozostałe 30% wartości zabezpieczenia
zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady.”
Pytanie 5

Czy w świetle postanowień art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest
możliwe wskazanie w ofercie wyłącznie zakresu ewentualnego podwykonawstwa
(części zamówienia) bez wskazywania nazw i adresów firm podwykonawców, jeżeli na
etapie ofertowania nie są one znane?
Odpowiedź:
Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia może zgłosić Zamawiającemu
podwykonawcę na warunkach opisanych we wzorze umowy.
Zgodnie z art. 36 b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców.
Adresatem normy prawnej określonej w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp jest zamawiający,
który zobligowany jest żądać od wykonawców wskazania tych części zamówienia, które
zrealizowane zostaną z udziałem podwykonawców, a także wymagać wskazania nazw
firm tych podmiotów. Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nie określa zasad wypełnienia
powyższego żądania ani nie wskazuje granicy czasowej, w której przedmiotowy wymóg
musi zostać przez wykonawcę zrealizowany.
Informacja dotycząca imion i nazwisk (firm) podwykonawców nie posiada waloru treści
oferty, a tym samym brak ww. informacji nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia.
Pytanie 6
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni załącznik nr 6 dotyczący grupy kapitałowej,
gdyż zgodnie z aktualnymi przepisami wykonawcy winni złożyć oświadczenie o tym, czy
należą lub nie należą do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli
oferty w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź:
Zgodnie z §10 SIWZ pkt 10 „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
Pytanie 7
W związku z ogłoszeniem o zamówieniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie
terminu składania ofert do dnia 21.10.2020 r tj. o 14 dni w stosunku do zakreślonego przez
Zamawiającego terminu. Wydłużenie terminu składania ofert umożliwi nam kompleksowe
przygotowanie oferty zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz z budżecie, jakim
dysponuje Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 14 października
2020 r. na godz. 13.30.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania.

