Orli Staw, dnia 5 października 2018 roku

UA.271.1.11.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Rozbudowa istniejącej
instalacji aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych "Orli Staw"’’- nr ogłoszenia 620456-N-2018 z dnia 27.09.2018 r.

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Dotyczy terminu składania ofert:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia
26 października 2018r.
Wykonawca chciałby w niniejszym postepowaniu złożyć Zamawiającemu korzystną
ofertę, w związku z powyższym podjął niezbędne prace nad jego przygotowaniem. Prośbę
przedłużenia terminu składania ofert motywujemy dużą złożonością zadania, które jest
przedmiotem prowadzonego przez Państwa postepowania, koniecznością przeprowadzenia
wizji, dokładne oszacowanie koniecznych prac do wykonania oraz zebrania ofert dostawców
prefabrykatów niezbędnych do wykonania zadania, co wpływa w oczywisty sposób na zakres
przygotowanych wycen składających się na ofertę.
Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli zarówno nam jak i innym
zainteresowanym podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentów i przedłożenie ich
Zamawiającemu, co zwiększy konkurencyjność postepowania oraz umożliwi otrzymanie
korzystniejszych ofert.
W związku z powyższym prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby i
przesunięcie terminu składania ofert na proponowana przez nas datę.

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 26 października
2018 roku.
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Pytanie nr 2
Dotyczy zapisów SIWZ pkt.11 ppkt.11.2, str.6 – Warunki udziału w postepowaniu, gdzie
widnieje zapis:
„Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) Wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert(…)”
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę tego zapisu na:
„Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) Wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert(…)”
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył robót
budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziały w postepowaniu – Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (§2 ust. 5 pkt 1) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016r. poz. 1126).

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu z „Wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert(…)” na zapis „Wykażą wykonanie w ciągu
ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert(…)”

Pytanie nr 3
Dotyczy zapisu SIWZ pkt. 4 ppkt.4.10., str. 5 – Termin wykonania zamówienia, gdzie widnieje
zapis:
„(…) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 21
grudnia 2018 roku”
Zwracam się z wnioskiem o zmianę tego zapisu na:
„(…) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 15
marca 2019 roku”
Wykonawca prosi o uzależnienie terminu wykonania przedmiotu zamówienia od daty
ważności składanych ofert oraz daty podpisania umowy. Chcemy zwrócić uwagę, że
procedura wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postepowaniu może się przedłużyć, co
w przypadku ustanowienia sztywnej daty zakończenia zadania, będzie miało znaczący wpływ
na skrócenie czasu przeznaczonego na zatwierdzenie podwykonawców, zgłoszenie
materiałów do akceptacji i samą realizację zadania. W takiej sytuacji obecny termin podany
przez Zamawiającego może stać się nierealny do osiągnięcia, dlatego też prosimy o zmianę
zapisu na proponowany przez Wykonawcę.
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Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganego terminu wykonania przedmiotu
zamówienia.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
,,Czyste Miasto, Czysta Gmina’’
(-)
Daniel Tylak
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