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Pionki, dn. 12. 05. 2017 r.

Do uczestników
postępowania przetargowego
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na likwidację bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach
Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn.
zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:
1. Pytanie o treści „Ust. 3 pkt. 6 ppkt. 1 – jak zamawiający rozumie pojęcie uprawnionej
jednostki badawczej?
Ponadto informujemy, że pobieranie próbek z każdej jednostki transportowej wiąże się z
bardzo dużymi kosztami i obciążeniami – zarówno ze strony Wykonawcy, przewoźnika jak i
Zamawiającego. Dlatego proponujemy żeby zapis „jednostka transportowa” zastąpić zapisem
„część przygotowana do transportu” w której przygotowane jest np. kilka jednostek
transportowych i aby próbki pobierać łącznie. Informujemy, że na wniosek Zamawiającego
Wykonawca może oplombować opakowania transportowe po pobraniu z nich próbek.
Odpowiedź: Poprzez pojęcie „uprawnionej jednostki badawczej” należy rozumieć jednostkę,
która posiada wszelkie uprawnienia i spełnia wszystkie wymagania przewidziane prawem do
badania i stosowania materiałów wybuchowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zlecił wybranej przez siebie i niezależnej od
wykonawcy uprawnionej jednostce badawczej badanie próbek usuwanego odpadu
stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, w celu określenia ilości nitrocelulozy
znajdującej się w tych próbkach. Próbki pobierane będą z każdej jednostki transportowej
przygotowanej przez Wykonawcę do przetransportowania odpadu, stanowiącego przedmiot
niniejszego zamówienia, poza teren byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w
Pionkach, z losowo wytypowanych przez Zamawiającego opakowań transportowych w ilości
10 % opakowań transportowych znajdujących się w danej jednostce transportowej.
Od Wykonawcy i jego organizacji pracy będzie zależało, czy przygotowany transport
usuwanego odpadu będzie składał się z jednej jednostki transportowej lub więcej jednostek
transportowych. Intencją Zamawiającego jest, aby z każdego przygotowanego transportu
usuwanego odpadu poza teren byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w
Pionkach, niezależnie od ilości jednostek transportowych w tym transporcie, były pobierane
próbki z losowo wytypowanych przez Zamawiającego opakowań transportowych w ilości
10% opakowań transportowych znajdujących się w każdej jednostce transportowej z tego
transportu.
2. Wniosek o treści „Ust. 3 pkt. 10 ppkt. 3 – prosimy o wykreślenie z rodzajów czynności
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub

podwykonawców „przewóz i przekazanie poza teren po byłych Zakładach Tworzyw
Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach do unieszkodliwienia lub odzysku wydobytych
wcześniej odpadów stanowiących wycofany z użytku materiał wybuchowy (nitroceluloza).
Wiele firm świadczących usługi przewozu i posiadające certyfikat ADR posiada jednoosobową
działalność gospodarczą i w związku z tym nie spełnia powyższego warunku.
Odpowiedź: Wykonawca w ust. 3 pkt. 10 ppkt. 1 SIWZ zobowiązał wykonawcę do
zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi
przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia będą wykonywane przez co najmniej 5
osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w
pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreślony lub na czas
określony). Warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 5 osób w
charakterze pracowników. Wymóg ten dotyczy wykonywania czynności wymienionych w ust.
3 pkt. 10 ppkt. 3 SIWZ i zostanie spełniony, jeżeli przy wykonywaniu tych czynności będzie
zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w
pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreślony lub na czas
określony) łącznie 5 osób. Jeżeli usługi przewozu będą świadczone przez osoby prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą, wymóg zatrudnienia 5 osób będzie dotyczył innych
czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców.
3. Pytanie o treści : Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie załącznika nr 1 do SIWZ tj. formularza
ofertowego pkt. 9: co Zamawiający rozumie przez „kosztorys ofertowy”? Wynagrodzenie
ryczałtowe wraz ze wszystkimi kosztami wykonania zamówienia podane będzie w ofercie. W
związku z powyższym wnioskujemy o skreślenie zapisu „kosztorys ofertowy”.
Odpowiedź: Wykonawca nie jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy. W
przypadku, gdy Wykonawca nie załącza do oferty kosztorysu ofertowego należy ten punkt
oferty wykreślić. Przez kosztorys ofertowy należy rozumieć kosztorys lub kalkulację kosztów
wszystkich prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia i ujętych w wynagrodzeniu
ryczałtowym podanym w ofercie.
4. Wniosek o treści : Ponadto prosimy o wprowadzenie następujących zmian w załączniku nr
2 do SIWZ tj. we wzorze umowy:
4.1. §4 ust. 17 nadać brzmienie: „17. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i
przestrzeganie przepisów BHP. Ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie objętym
przedmiotem zamówienia, jak i za zawinione szkody (…).
4.2. §5 ust. 5 nadać brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,005 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, jednak
nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy. Kara będzie
naliczana za każdy rozpoczety dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania”.
4.3. §12 ust. 3 nadać brzmienie: „3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się
do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni, licząc od daty jego otrzymania”.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 2 do
SIWZ tj. we wzorze umowy.
(-) Burmistrz Miasta Pionki

