Mniszków, dn. 29.06.2020

r.

Nr sprawy: ZP.271/5/2020/RB

Wszyscy oferenci

Wyjaśnienie Nr_1 do

SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy
zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy
Mniszków w 2020-2021 roku”
Zgodnie

(tj.

z

art. 38 ust.1 pkt ła ustawy
2019

poz.1843)
w następującym zakresie:
Dz.U.

z

dnia 29.01.2004

z

Zamawiający

przekazuje

r.

—

Prawo zamówień

treść zapytań wraz

z

z

brakiem wykazu danych w Specyfikacji zwracamy się do Zamawiającego
prośbą o podanie:

-

Iłości

1. W związku

- Ilości

publicznych
wyjaśnieniami

z

odpadów

Bio za

rok 2019,

posesji wielorodzinnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

odbierane odpady

-

w roku 2019 nie były

-

na terenie Gminy Mniszków nie ma posesji wielorodzinnych.

BIO,

2. Odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr

1

W Rozdziale 5 pkt 5.2.

lit c) SIWZ jako jeden z

zbieranie oraz transport odpadów, zgodnie

z

wymogów wskazano: wymóg posiadania zezwolenie na
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. Z

2020 r. poz.797).
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dokumentem właściwym jest zezwolenie na zbieranie
odpadów, zezwolenia na transport zostały zastąpione wpisem do BDO, którego Zamawiający żąda
w literze a)
Prosimy o zmianę wymogu na zezwolenie w zakresie zbierania odpadów.
Podobnie w punkcie 6.2.3. SIWZ
Odpowiedź na pytanie nr

1;

Zamawiający potwierdza, że dokumentem właściwym jest zezwolenie na zbieranie odpadów oraz
wpis do BDO, którego Zamawiający żąda w pkt 5.2 ppkt. a.
Powyższe ma również zastosowanie w pkt 6.2.3 SIWZ.

Pytanie nr 2
Zgodnie z pkt 10.4. SIWZ: W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Żamawiający uznaje (poprzez domniemanie), iż wysłana przez niego wiadomość (na
podany przez Wykonawcę adres e-mail) została doręczona Wykonawcy w sposób umożliwiający mu
z treścią wiadomości. ża datę powzięcia informacji uznaje się dzień w którym informacja
zapoznanie
została przekazana.
Prosimy o potwierdzenie, że ta sama zasada ma zastosowanie do potwierdzenia przez Zamawiającego.

się

Odpowiedź na pytanie nr

2:

Zamawiający potwierdza, że ta sama zasada ma zastosowanie do potwierdzenia przez Zamawiającego.
Pytanie nr 3
Zgodnie z punktem 13.19 SIWZ: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe nie ma zastosowania jeśli nazwy podwykonawców
są znane
na etapie składania oferty i wystarczające jest wskazanie zakresu zamierzonego ewentualnego
i

nie

podwykonawstwa
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie zmienia zapisów

SIWZ

w tym zakresie.

Pytanie nr 4
W punkcie 18.2 ppkt 5) SWZ, Zamawiający wskazał, że w gwarancji należytego wykonania ma być

zawarte: Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego bezwarunkowego zapłacenia
i

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonał usług w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał usługi objęte umową
nienależytą starannością,

z

Prosimy o zmianę zaznaczonego fragmenty zgodnie z ustawą PZP na „wykonał usługi objęte umową
nienależycie”. Są to dwa różne sformułowania, które mogą być różnie interpretowane i banki czy
ubezpieczyciele nie są skłonni do wydawania gwarancji odbiegających od standardów określonych
w

ustawie

PZP.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr5
Zgodnie z $ 3 ust. 3 Wzoru umowy: Mniejsza ilość odebranych odpadów od szacunkowej nie daje
podstaw do żadnych roszczeń dla Wykonawcy.
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w $ 3 ust. 2 Wzoru umowy
przed terminem zakończenia umowa wygasa czy Zamawiający zapłaci za dodatkowe tonaże?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
W przypadku zaistnienia takich okoliczności Zamawiający z Wykonawcą określą dalszy

wykonania umowy.

sposób

Pytanie nr6
W $3 ust. 8 Wzoru umowy: d) do faktury końcowej oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu przez
nie posiadaniu z tego tytułu żadnych
Wykonawcę ostatecznego rozliczenia z podwykonawcą
wierzytelności u Wykonawcy usług.
Prosimy o wykreślenie ww, punktu, w niniejszej umowie nie ma faktury końcowej. Powyższe jest
właściwe dla robót budowlanych.
i

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający zmienia treść zapisu
umowy punkt d w $ 3 ust. 8.

8 3

ust.

8

wzoru umowy w następujący sposób: wykreśla ze wzoru

Pytanie nr 7
W $ 5 Wzoru umowy, wskazano bardzo rygorystyczne zasady odnoszące się do podwykonawców.
Powyższe
jest zasadne w umowie na usługi. Prosimy o wykreślenie wymogów przedkładania faktur,
potwierdzeń zapłaty umów z podwykonawcami.
W szczególności prosimy o wykreślenie poniższych postanowień:
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winna zawierać m.in. określenie zakresu wartości
usług powierzanych do wykonania Podwykonawcy, termin płatności faktur wystawianych przez
Podwykonawcę na Wykonawcę oraz aktualne konto bankowe Podwykonawcy.
Wartość ta będzie wynikała z ilości odebranych ton, a ta z kolei zachował mieszkańców.
6. Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający jak Wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za świadczone usługi przez Podwykonawcę.
Żaden przepis prawa nie określa solidarnej
odpowiedzialności
zamawiającego za zapłatę
podwykonawcę w umowie, której przedmiotem są usługi. Dlatego też nie są zasadne tak rygorystyczne
zasady zgłaszania podwykonawców.

nie

i

i

i

i

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w 8 5 wzoru umowy.
wszystkie wymienione
Gmina Mniszków działa na podstawie ustawy o finansach publicznych
czynności przy udziale podwykonawców muszą być określone w sposób szczegółowy, wypełniając
i

dyspozycje zasady jawności

i szczegółowości finansów publicznych

Ponadto Zamawiający informuje, że: ułega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert, który
przypada na;
-

termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2020

-

termin otwarcia ofert: w dniu 01 lipca 2020 r. o godzinie 12.15.

r.

do godziny 12.00

