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WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Wykonanie badan jakości powietrza dla
miasta Płocka w latach 2022-2023.

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
przekazuje pytania, które wpłynęły w dniu 16.12.2021r. wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1. 
1.Proszę o potwierdzenie, że w OPZ w pkt e)

e) sporządzeniu 3 raportów okresowych (kwartalnych) i raportu końcowego podsumowu-
jącego badania zanieczyszczeń powietrza w okresie od stycznia 2022r. do31.12.2022 r.
oraz pięcioletnich pomiarów za okres 01.01.2019-31.12.2023r. wraz z analizą i porówna-
niem komplementarnych pomiarów referencyjnych z przedmiotowej stacji i dwóch stacji
pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka oraz pomiarów innych substancji
wykonywanych metodą wskaźnikową, 

występuje pomyłka pisarska i zgodnie z umową powinno być   

e)   sporządzenie 6 raportów kwartalnych oraz końcowego podsumowującego badania
zanieczyszczeń powietrza w okresie od stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. oraz w okresie
od 01.01.2023 – 31.12.2023 wraz analizą i porównaniem komplementarnych pomiarów
referencyjnych z przedmiotowej stacji i dwóch stacji pomiarowych zlokalizowanych na te-
renie miasta Płocka oraz pomiarów wykonywanych metodą ekwiwalentną i wskaźnikową.
Raport końcowy za rok 2023 obejmować będzie pięcioletni okres pomiarowy tj. za lata
2019-2023



Odpowiedź 1 
Zamawiający potwierdza, że w OPZ w pkt e) jest omyłka pisarska i punkt ten otrzymuje
brzmienie:

e) sporządzenie łącznie 6 raportów kwartalnych ( 3 raporty za 2022 oraz 3 raporty za
2023 r.) oraz dwóch raportów końcowych podsumowujących badania zanieczyszczeń po-
wietrza;  pierwszy  za  okres  od  stycznia  2022  r.  do  31.12.2022  r.  i  drugi  za  okres
01.01.2023 do 31.12.2023 r. wraz analizą i porównaniem komplementarnych pomiarów
referencyjnych z przedmiotowej stacji i dwóch stacji pomiarowych zlokalizowanych na te-
renie miasta Płocka oraz pomiarów wykonywanych metodą ekwiwalentną i wskaźnikową.
Raport końcowy za rok 2023 obejmować będzie pięcioletni okres pomiarowy tj. za lata
2019-2023.

Pytanie 2.
2. Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu, opisany w SWZ rozdział   IV

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
4.1) aby Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3   lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

1   usługę ciągłą trwającą minimum 2 lata, polegającą na pomiarze automatycznego mo-
nitoringu jakości powietrza w trybie ciągłym (24h/dobę)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ten warunek jako spełniony, w przypadku,
gdy Wykonawca przedstawi potwierdzenie realizacji dwóch usług realizowanych w dwóch
kolejnych latach w tej samej lokalizacji pomiarowej. Ze względu na koszt takich badań
przyjętą praktyką rynkową przez instytucje publiczne jest zlecanie taki badań na kolejne
okresy roczne. Dlatego wnioskujemy o przyjęcie zaproponowanego   sposobu spełnienia
tego warunku. 
   
Odpowiedź 2 
Zamawiający zmienia warunek określony w rozdz. VI SWZ, pkt 4.1) aby Wykonawca wy-
kazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działal-
ności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na automatycznym
pomiarze monitoringu jakości powietrza w trybie ciągłym (24/h), przy czym każda trwa-
jąca minimum 11 miesięcy.

Pytanie 3.
3.W OPZ w punkcie „Zalecane metody badań” znajduje się zapis:

Zamawiający wymaga, aby aby pomiary zanieczyszczeń gazowych prowadzone były me-
todami referencyjnymi – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu(Dz.
U. z 2020 r. poz. 2279).

Prosimy o potwierdzenie, że odnośnie warunku udziału w postępowaniu z SWZ rozdział
u IV     

4.1) aby Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3   lat, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

1   usługę ciągłą trwającą minimum 2 lata, polegającą na pomiarze automatycznego mo-
nitoringu jakości powietrza w trybie ciągłym (24h/dobę)

Zamawiający wymaga wykonania usługi polegającej na automatycznym pomiarze  jakości
powietrza zgodnie z metodami referencyjnymi w sposób analogiczny jak wymagany w ni-
niejszym postępowaniu (przywołane w OPZ w punkcie „Zalecane metody badań”). 
Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania i przesunięcie terminu skła-
dania oferta na dzień 20.12.2021.

Odpowiedź 3
Zamawiający wymaga, odnośnie warunku określonego w rozdz. VI SWZ pkt 4.1),
wykonania usługi, polegającej na automatycznym pomiarze jakości powietrza, zgod-
nie z metodami referencyjnymi, w sposób analogiczny jak opisany w OPZ w punkcie
„Zalecane metody badań”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmieniono termin składania ofert – ofertę
należy złożyć do dnia 21.12.2021r. do godz. 10.00.

          Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
       Dyrektor

     Wydziału Zamówień Publicznych 
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