Znak sprawy: 3/PN/2021

Warszawa, dnia 03.03.2021 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 3/PN/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: Prace ogrodniczo - porządkowe na terenie międzywala Wisły
/356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej.

KOMUNIKAT NR 1
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Zamawiający w rozdziale VIII pkt 1.2 wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
,,O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów tj. posiada aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza
Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportu
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nadającą numer identyfikacyjny zgodnie
z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) lub umowę z podmiotem posiadającym takie pozwolenie”.
Z uwagi na fakt, iż to Wykonawca, a nie inny podmiot ma legitymować się posiadaniem
stosownej decyzji /zaświadczenia a nie inny podmiot, Wykonawca zwraca się z prośbą
o wykreślenie z w/w warunku następującego sformułowania:
,,lub umowę z podmiotem posiadającym takie pozwolenie”.
Należy wskazać, iż Zamawiający w toku postępowania powinien dokonać weryfikacji
Wykonawcy, przy pomocy warunków udziału w postępowaniu, przez które należy rozumieć
wszelkie okoliczności faktyczne lub prawne, od istnienia albo nieistnienia których uzależniona
jest możliwość uczestniczenia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a tym samym ubiegania się o przedmiotowe zamówienie.
Wprowadzenie zapisu na podstawie którego Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia przedstawia jedynie umowę z podmiotem, który posiada aktualną
decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną
działalność w zakresie zbierania i transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
w żaden sposób nie wypełnia celu dla którego w/w dokument jest żądany. Istotą bowiem
jest dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji posiadanych uprawnień do prowadzenia
działalności. Zamawiający dopuszczając możliwość złożenia umowy takiej weryfikacji
nie dokona, jak również nie zabezpieczy w sposób prawidłowy realizacji zamówienia.
Zamawiający nie otrzyma na tej podstawie żadnych dokumentów dot. podmiotu trzeciego,
a w szczególności wspomnianej aktualnej decyzji/zaświadczenia Powiatowego Lekarza
Weterynarii, zatwierdzającej prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportu
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bowiem Zamawiający wskazał wyłącznie

na konieczność przedłożenia umowy.
Zamawiający nie będzie mógł w żaden sposób dokonać weryfikacji podmiotu trzeciego
jako podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy dla potrzeb spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, bowiem nie uczynił z zapisu wskazującego na złożenie umowy z takim
podmiotem, jako zapisu wskazującego na udostępnienie zasobów. Zasady udostępnienia
zasobów reguluje art. 118 ustawy, który stanowi, iż:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia
wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci stanowi potwierdzenie, że określony potencjał
dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie
udostępniony. Zobowiązanie składane przez podmiot trzeci stanowi niezbędny punkt wyjścia
do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego
w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców oraz środki dowodowe w postaci
dokumentów, jeśli wykonawcy ci powołują się na potencjał podmiotów trzecich w celu
wykazania spełniania tych warunków. Dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje
spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego
i jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony. Do ustalenia powyższego niezbędny
jest wskazany dokument (zobowiązanie podmiotu trzeciego). Jednocześnie zamawiający,
oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wstępne oświadczenia,
w szczególności jednolity dokument, dokonuje także oceny braku podstaw do wykluczenia
z postępowania podmiotów trzecich. W celu dokonania takiej oceny zamawiający musi
dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien
podlegać jego wstępnej ocenie.
Co najważniejsze Zamawiający w takim przypadku w żaden sposób nie będzie miał wpływu
na postanowienia umowy zawartej przez Wykonawcę z takim podmiotem, jak również
na ewentualne jej rozwiązanie.
Biorąc zatem powyższe pod uwagę Wykonawca wnosi o modyfikację w/w zapisów.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu rozdziału VIII Informacja o warunkach udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pkt. 1.2. uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, który otrzymuje brzmienie:
VIII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
pkt. 1.2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów tj. posiada aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza
Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportu
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nadającą numer identyfikacyjny zgodnie
z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1421).
SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
Pytanie 2
Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
SlWZ 1.4.1 b)
Czy Zamawiający potwierdzi kwotę konieczne do spełnienia następującego warunku:
,,w ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie w obrębie jednego
miasta, prace polegające na całorocznym, tj. przez nieprzerwalny okres 12 miesięcy,
utrzymaniu czystości na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie nie mniejszej niż:
 dla części I - 20 ha za kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł brutto;
 dla części II - 150 ha za kwotę nie mniejszą 400 000,00 zł brutto
W świetle równych kwot podanych w punkcie 1.4.1 a) taka duża różnica w punkcie b),
szczególnie w przypadku gdy część l to 20 ha przy 150 ha w części ll, wskazuje na omyłkową
zamianę między częścią l oraz częścią ll lub wpisanie błędnej kwoty w części l. Fakt omyłki
zdaje się również potwierdzać postępowanie nr: 8/PN/2020 ze stycznia br. gdzie dla części
pierwszej podano również kwotę 800 000,00 zł brutto, ale w odniesieniu do 150 ha, a nie jak
w przypadku obecnego postępowania do 20 ha.
W związku z powyższym wnosimy o obniżenie kwoty warunku dla części l do 400 000,00 zł
brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza kwoty konieczne do spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykazania prac
polegających na całorocznym, tj. przez nieprzerwalny okres 12 miesięcy, utrzymaniu
czystości na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie nie mniejszej niż:
 dla części I - 20 ha za kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł brutto;
 dla części II - 150 ha za kwotę nie mniejszą 400 000,00 zł brutto.
Różnica w kwotach wynika z dużej dysproporcji pomiędzy ilością odpadów
pozostawianych przez turystów na terenie bulwarów warszawskich w stosunku
do dzikiej części międzywala. Pomimo znacznie mniejszej powierzchni liczonej w ha,
bulwary cieszą się znacznie większą popularnością wśród turystów oraz Warszawiaków
niż plaże i ścieżki rekreacyjne wzdłuż Wisły. Na bulwarach znajduje się także większość

klubów oraz lokali gastronomicznych zlokalizowanych nad Wisłą. Tu także odbywa
się większość wydarzeń kulturalnych organizowanych w czasie sezonu letniego. W celu
przyjęcia tak dużej ilości odpadów w okresie od kwietnia do listopada na bulwarach
ustawianych jest dodatkowo 150 szt. beczek na odpady o pojemności 200 l. Większa
jest także częstotliwość opróżniania koszy i beczek, które w letnie weekendy opróżniane
są nawet trzykrotnie w ciągu dnia.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp, dokonał modyfikacji zapisu punktu 1) załącznika nr 2 do SWZ – formularz
ofertowego, który otrzymuje brzmienie:
1) Oświadczamy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem,
średnim przedsiębiorstwem, jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, innym rodzajem1
Załącznik nr 10 SWZ - formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) otrzymuje brzmienie
jak w załączeniu.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:
 SWZ zmiana 01.03.2021;
 Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy – zmiana 03.03.2021.

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. Niewłaściwe należy skreślić.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Jednoosobowa działalność gospodarcza - zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym
imieniu i w sposób ciągły.
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - osoba nie prowadząca zarobkowej działalności
wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin
ze złóż, a także działalności zawodowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły.
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