Ełk, 03.03.2010 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym
wg rozdzielnika

ZP- ZMGK/01/2010

Dot. przetargu na „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.: 2008 r. Nr 171, poz. 1058,
Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz.
742), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania przetargowego
na „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” z siedzibą w Ełku" po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, niniejszym wyjaśnia
co następuje:
Proszę o wyjaśnienie następujących zapisów SIWZ:
Pytanie 1:

1. Uprzejmie prosimy o zmianę ilości egzemplarzy przedmiotu zamówienia, które
wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu. Naszym zdaniem wymagana przez
Zamawiającego liczba egzemplarzy jest aŜ nadto duŜa. PowyŜsza uwaga dotyczy
zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej. Prosimy o rozwaŜenie i modyfikację
tej kwestii. Ust. 6 pkt 8 OPZ oraz § 5 formularza Umowy.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę ilości egzemplarzy przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2:

2. Prosimy o podanie, w jakim terminie Zamawiający udostępni posiadane materiały,
niezbędne do wykonania planu, a takŜe prosimy o informację, czy posiadana przez
Zamawiającego dokumentacja jest aktualna? Ust. 6 pkt 9 OPZ, s.3.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający udostępnił Plany Gospodarki Odpadami jako załączniki do SIWZ oraz udostępnił w
dniu 03.03.2010r. jako załącznik do SIWZ Studium Wykonalności opracowane na potrzeby
realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze
składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku. Natomiast kwestia oceny aktualności posiadanej
dokumentacji przez Zamawiającego naleŜy do zadań Wykonawcy. Pozostałe posiadane materiały
Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
Pytanie 3:

3. Prosimy o wyjaśnienie, kto powinien uzyskać pozytywną opinię Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz zarządów właściwych powiatów do dnia 30 września
2010 roku?

Odpowiedź nr 3
Wykonawca z upowaŜnienia i na rzecz Zamawiającego.
Pytanie 4:

4. W pkt XXIV OPZ, s.10, Zamawiający napisał, Ŝe nie przewiduje zmian

umowy.
Pragniemy zauwaŜyć, iŜ powyŜszy zapis nie jest kompatybilny z § 11 Umowy. JeŜeli
Zamawiający jednak dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, to prosimy o
określenie sytuacji, które będą uzasadniały taką zmianę.
Odpowiedź nr 4
Umowa nie moŜe być zmieniona w formie aneksu w elementach związanych z przedmiotem
zamówienia, a jedynie w sprawach formalnych np. zmiana osób wyznaczonych do odbioru
przedmiotu umowy, czy teŜ odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu Umowy § 7.
Pytanie 5:

5. Zamawiający określił w załączniku nr 4 do SIWZ, Ŝe usługi wykonane przez
Wykonawcę, powinny być zgodne z rodzajem i wartością usług, stanowiącym
przedmiot zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie, jaką wartość ma Zamawiający na myśli,
gdy na str. 5 OPZ mowa jest jedynie o rodzaju wykonanych usług? Prosimy o
poprawienie załącznika nr 4.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający określił w załączniku nr 4 do SIWZ, Ŝe usługi wykonane przez Wykonawcę, powinny
być zgodne z rodzajem i wartością usług, stanowiącym przedmiot zamówienia, mając na uwadze
podanie wartości wykonanych usług przez Wykonawcę, której wielkość nie będzie brana pod
uwagę przy ocenie tego warunku.
Pytanie 6:

6. Prosimy o doprecyzowanie, jak powinny przebiegać konsultacje społeczne? Jak
dokładnie kształtują się obowiązki wykonawcy, gdy chodzi o wywiązanie się z tego
obowiązku? § 2 umowy
Odpowiedź nr 6
Konsultacje społeczne powinny obejmować min. zakres określony w ustawie z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Pytanie 7:

7. W § 2 umowy, Zamawiający podzielił termin wykonania umowy na trzy etapy. W
związku z powyŜszym zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w umowie w ten
sposób, Ŝe odbiór poszczególnego z etapów nastąpi po podpisaniu odbioru kaŜdego
z etapów. Wykonawca ustosunkuje się do uwag Zamawiającego w terminie nie
dłuŜszym niŜ 7 dni, który będzie miał równieŜ 7 dni na wyraŜenie swoich uwag.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy w zakresie odbioru poszczególnych etapów
zamówienia natomiast, przychyla się do prośby w zakresie 7 dniowego terminu wnoszenia uwag
przez Zamawiającego i ustosunkowania się Wykonawcy do uwag Zamawiającego w terminie 7 dni
co będzie miało zastosowanie przy realizacji etapu II zamówienia. Nie ma moŜliwości
zastosowania tych terminów przy realizacji etapu I i III, które są uzaleŜnione tylko i wyłącznie od
działań Wykonawcy.
Pytanie 8:

8. Prosimy o zmianę § 4 umowy, dotyczącym wynagrodzenia. Prośbę swą opieramy na
tym, iŜ jeŜeli Zamawiający podzielił termin wykonania przedmiotu umowy na trzy etapy,
to równieŜ wynagrodzenie powinno być płatne w terminie 30 dni po ostatecznym
przekazaniu ( juŜ po naniesionych uwagach) poszczególnego etapu. Mając na uwadze
równouprawnianie stron realizujących zamówienie publiczne, wnosimy o stosowną
zmianę.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy.

Pytanie 9:

9. Kiedy i w jakim terminie będzie sporządzony protokół odbioru końcowego przedmiotu
umowy przez Zamawiającego? § 5 ust 2 umowy
Odpowiedź nr 9
W dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Pytanie 10:

10. W § 9 ust 2 prosimy o zmniejszenie kar umownych z obecnych 2% wynagrodzenia
umownego netto do 1 %, co stanowi zwyczajową, powszechnie przyjętą stopę
procentową kar umownych przy podobnych umowach.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmniejszenie kar umownych z obecnych 2% wynagrodzenia
umownego netto do 1 %.
Pytanie 11:

11. Prosimy o podanie, ile wynosi okres odbioru, potrzebny na wykrycie wad przedmiotu
umowy? § 6 umowy.
Odpowiedź nr 11
Do 7 dni.
Pytanie 12:

12. Prosimy o wyjaśnienie, czy kara umowna będzie naliczana za kaŜdy dzień zwłoki,
licząc od umownych terminów wykonania całego zadania, czy teŜ od poszczególnego
etapu. W umowie ta kwestia jest niejasna. § 9 umowy.
Odpowiedź nr 12
Kara umowna będzie naliczana za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od umownych terminów wykonania
całego zadania.
Pytanie 13:

13. Prosimy o dokonanie poprawy zapisu § 9 pkt 2.1 lit. a), poniewaŜ zamiast słowa
„opóźnienia” winna być zwłoka. Jedynie kwalifikowane opóźnienie wykonawcy
uzasadniać moŜe jego odpowiedzialność, natomiast za działania niezawinione
wykonawca nie moŜe być pociągnięty do odpowiedzialności.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający w tym zapisie uŜył zwrotu jako podstawowego „zwłoka” natomiast zwrot „opóźnienie”
zastosowano jako synonim podstawowego zwrotu.
Pytanie 14:

14. Prosimy o dokonanie korekty załącznika nr 6 do SIWZ. Z art. 36 ust.4 Ustawy prawo
zamówień publicznych wynika, iŜ Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający
nie ma moŜliwości Ŝądania podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
RównieŜ Zamawiający nie moŜe Ŝądać podania wartości brutto powierzonych
czynności podwykonawcy.
Odpowiedź nr 14
Zamawiający nie wymaga by w załączniku nr 6 do SIWZ Wykonawca bezwzględnie podawał
wszystkie informacje zawarte w załączniku a jedynie ograniczył się do informacji określonych w art.
36 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający prosi o potwierdzenie faxem otrzymania powyŜszej odpowiedzi.
Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Edward Palczewski

