
 

Reguły, 4 lipca 2017 roku  

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.30.2017 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 22.06.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy 

w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Płukanie, czyszczenie, 

udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w 2017 r.” 

(numer ogłoszenia BZP: 537057 – 2017 ze zm.). 

Na zasadzie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:  

Treść wniosku: 

 

1) Zamawiający nie określił ram czasowych wykonania usług, enigmatycznie i niezrozumiale zostało 

to zapisane we wzorze Umowy. Prosimy o doprecyzowanie terminów realizacji zadania. 

 

2) Nie określono w dokumentacji przetargowej czasu reakcji na podjęcie działań ze strony 

wykonawcy, prosimy o jego doprecyzowanie. 

 

3) Ustalone przez Zamawiającego kryterium pozacenowe – termin płatności budzi wątpliwości i 

kontrowersje u Wykonawcy. W świetle orzecznictwa KIO, warto zwrócić uwagę na zasadę dotyczącą 

konstruowania kryteriów pozacenowych – a mianowicie zastosowane kryteria muszą odnosić się do 

opisanego przez zamawiającego, przedmiotu zamówienia. 

 

Kryterium musi dotyczyć istotnych cech przedmiotu zamówienia w tym wypadku usługi. 

Kryterium pozacenowe nie powinno dotyczyć jakichkolwiek cech przedmiotu zamówienia, ale cech 

reprezentatywnych tj. takich, na podstawie których można uznać, że dana usługa jest „lepsza” od innej  

(stanowisko takie można znaleźć min. w wyroku KIO z dnia 12 marca 2013 r., KIO 418/13). 

 

4) Wymagania Zamawiającego odnośnie tego, aby Wykonawca posiadał decyzję administracyjne w 

zakresie zbierania, wytwarzania odpadów (SIWZ punkt 9-1 i 3) są nadinterpretacją przepisów w tym 

zakresie. Według nas nie ma takiej konieczności, żeby posiadać wymienioną powyżej decyzję. Jeśli 

firma będzie oczyszczała kanalizację deszczową to „urobek” odwiezie do firmy posiadającej stosowne 

decyzje administracyjne. W takim przypadku Wykonawca może przedstawić Zmawiającemu kartę 

przekazania odpadu. Nie musi tego magazynować. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

 

5) Odnośnie określonego w SIWZ wymogu przedstawienia wykazu sprzętu: WUKO i samochód do 

wywozu odpadów. W rzeczywistości, praktycznie to samochód WUKO wywozi zanieczyszczenia na 

zwałkę do firmy posiadającej decyzje administracyjne. Nie ma w tym przypadku potrzeby 

dodatkowego samochodu o nieznanych parametrach.  

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z wymogu dodatkowego samochodu do 

wywozu odpadów, co pozwoliło by na zachowanie zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji 

zobligowanej art. 7 ustawy Pzp oraz ustalanie warunków udziału umożliwiających należyte ocenianie 

zdolności wykonawcy zgodnie z art. 22 ust 1a ustawy Pzp. 

6) Szczegółowy zakres przewidzianych prac do wykonania został określony w obmiarze robót – 

kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Niestety nie został on załączony do 

wzoru umowy i zamieszczony na stronie Zmawiającego. Prosimy o jego uzupełnienie. 

 



 

7) W pkt. 22 SIWZ wymagacie Państwo zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności obsługi samochodu WUKO, czyszczącego 

studzienki kanalizacji i przykanaliki. Jest to zgodne z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Jednakże postawiony 

dalej wymóg zatrudniania tych osób w pełnym wymiarze czasu w niniejszym postępowaniu nie jest 

konieczny, gdyż czynności te mogą być wykonywane sporadycznie i nie wymagają zatrudnienia osób 

na pełny wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie.  

 

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ: „w pełnym wymiarze czasu pracy”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego : 

 

1) Zamawiający określił ramy czasowe wykonania usług w §2 wzoru umowy, tj. Wykonawca 

rozpocznie roboty nie później niż w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy do 20.12.2017 r. 

 

2) Zamawiający określa czas reakcji na podjęcie działań ze strony wykonawcy, w związku z czym 

stosowanie zmianie ulega zapis w §2 ust. 2 wzoru umowy, tj. „Zamawiający będzie zlecał wykonanie 

poszczególnych czynności pisemnie wraz z wykazem miejsc wg potrzeb oraz wymaganym terminem 

rozpoczęcia robót w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia w okresie obowiązywania umowy”. 

 

3) Zamawiający nie podziela wątpliwości Wykonawcy. Możliwość stosowania kryterium warunków 

płatności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych potwierdził Sąd Najwyższy w 

uchwale z 18 września 2002 r. (sygn. akt III CZP 52/02). Zamawiający ma obowiązek prawny 

ustanowić kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a termin zapłaty do sposobu 

realizacji zamówienia bezpośrednio się odnosi. Należy również zwrócić uwagę, że jest to kryterium 

poniekąd wprost wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 86 ust. 5 ustawy) i z tego 

należy wywodzić jego uniwersalny charakter.   

 

4) Co do zasady Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko z zastrzeżeniem, iż zmianie ulega zapis 

w pkt. 9.1 ust. 2 a) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  

 
„1. aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie 
odpadów lub przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję dla 
odpadów o kodzie 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych”. 

 

 

5) Zamawiający nie podziela wątpliwości Wykonawcy i podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. 

 

 

6) Zmawiający uzupełnia załącznik nr 1 do wzoru umowy – „obmiar robót”. 

 

7) Zamawiający nie podziela wątpliwości Wykonawcy i podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

 

 
 

 (-) Krzysztof Grabka 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.30.2017 

http://www.bip.michalowice.pl/

