Orli Staw, dnia 15 lutego 2021 roku
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi, w podziale na
Zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na
terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy
ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2”, prowadzonego na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - w trybie podstawowym, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 9 lutego 2021 roku pod nr 2021/BZP 00006298

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udziela
następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ:
Pytanie nr 1:
Czy pracownicy zewnętrznej grupy interwencyjnej muszą być zatrudnieni na umowę o pracę
(taki wymóg Zleceniodawca stawia przed kwalifikowanymi pracownikami ochrony
Zleceniobiorcy)?
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem II.3. SWZ Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia polegających na wykonywaniu fizycznej, bezpośredniej ochrony osób
i mienia.
W związku z tym Zamawiający wymaga, na podstawie rozdziału II.3 SWZ, aby również
pracownicy zewnętrznej grupy interwencyjnej byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy.
Pytanie nr 2:
Wnosimy o zmianę kryteriów oceny ofert. Jak zaznaczał wielokrotnie Urząd Zamówień
Publicznych „Prawo zamówień publicznych (Pzp) służy efektywnemu wydatkowaniu środków
publicznych…” a „Jednym z czynników wpływających finalnie na sukces – polegający na
efektywnym i racjonalnym wykonaniu zamówienia – są kryteria oceny ofert.”
Zgodnie z art. 239 ust 2. Oraz art. 424 ust.1 pkt 1) i przede wszystkim na podstawie art. 246
ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający
powinni w ocenie ofert stosować poza cenowe kryteria, tak by wybrana oferta była tą
oferującą najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. Pogląd taki przyświecał nie tylko
tworzeniu nowej ustawy, ale także był wielokrotnie zaznaczany wcześniej (na gruncie
wcześniejszej ustawy Pzp) nie tylko przez UZP, ale też przy kolejnych wyrokach KIO.
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Formułując poza cenowe kryteria oceny ofert, Zamawiający może poszukiwać różnych
rozwiązań, a jednym z nich jest kryterium standardów jakościowych, gdzie dodatkowe
punkty mogą być przyznane oferentom posiadającym certyfikaty jakościowe (np. ISO 9001
lub równoważne). O jakości usług danego podmiotu świadczyć mogą też lata funkcjonowania
na rynku w danej branży, czy wreszcie korzystanie z własnych a nie podwykonawcy zasobów,
w tym przypadku grup interwencyjnych. Tymczasem w niniejszym postępowaniu
zastosowano ocenę ofert jedynie na podstawie ceny i terminu płatności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 3:
W związku z zapisami wzoru umowy dla zadania 1, §5 ust 10 proszę o potwierdzenie (a jeśli
Zamawiający nie potwierdza to o doprecyzowanie), że Zamawiający dopuszcza przekazanie
skanu książki służby za cały okres trwania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że książka przebiegu służby ma zostać przesłana w formie
elektronicznej – skanu.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz
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