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Dotyczy: Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach
sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zamawiający w SIWZ wyraża zgodę na używanie sprzętu mechanicznego
do wykonywania prac w określonym przez Zamawiającego czasie. Jeżeli Gliwice
idąc w ślad za Warszawą zabronią używania sprzętu pod rygorem kary
finansowej, to czy Zamawiający wprowadzi Aneks do Umowy? Czy taka zmiana
umożliwi Wykonawcy ubieganie się o podwyższenie wynagrodzenia celem
rekompensaty? Wiele wskazuje, że od 2022 roku Gliwice takie przepisy
ustanowią.
Odpowiedź:
Obecnie nie obowiązują przepisy zabraniające używania sprzętu mechanicznego
pod rygorem zapłaty kary finansowej. Zamawiający zwraca uwagę, że zarówno
w SIWZ jak i  wzorach umowy przewidziano możliwość zmiany umowy
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu
i sposobu real izacj i  umowy. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest
wynagrodzenie ryczałtowe, a ewentualna umowa będzie obowiązywać przez
jeden miesiąc 2022 roku, dlatego też Zamawiający nie przewiduje możliwości
podwyższenia wynagrodzenia.  
Pytanie nr 2:
Zamawiający stawia warunek posiadania wpisu do BDO. Zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 32 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „wytwórcą odpadów powstających
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa oświadczenie usługi stanowi
inaczej”. Dodatkowo zgodnie z tą samą ustawą Art. 51 pkt 2 ppkt 4: Nie podlegają
wpisowi do rejestru transportujący wytworzone przez siebie odpady. Proszę
o wykreślenie wymogu rejestru w systemie BDO ponieważ brak jest podstawy
prawnej.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadził odpowiednie zmiany.
Pytanie nr 3:
Dlaczego w czasie Pandemii Zamawiający nie zmienił warunków składania ofert
na formę elektroniczną dla zapewnienia bezpieczeństwa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma obowiązku wprowadzenia warunku składania ofert w formie
elektronicznej. Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać w formie
pisemnej.
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Pytanie nr 4:
Czy podczas otwarcia ofert będzie możliwość uczestnictwa Wykonawców?
Ewentualnie czy Zamawiający udostępni link do uczestnictwa w otwarciu ofert
online?
Odpowiedź:
Czynność otwarcia ofert jest jawna i podczas jej przeprowadzania będzie
możliwość uczestniczenia wykonawców z zachowaniem obowiązujących rygorów
sanitarnych.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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