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Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji RZP.271.40.2021 „Opracowanie Planu Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód”
wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją
SUMP”.
Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.),zwaną dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez
ujawniania źródła zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ.
1. W związku z określeniem okresu doświadczenia Wykonawcy na 3 lata (rozdział VIII.
Warunki udziału w postępowaniu ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że wykonał minimum 3 trzy analizy, dotyczące mobilności lub transportu (...)
w okresie ostatnich 3 lat…), zwracam się o uwzględnienie możliwości wykazania się przez
Wykonawcę doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert. Przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem ponowionym, należy zatem mieć
na uwadze, iż upływ czasu przekłada się na utratę ważności usług, które spełniają warunki
udziału w postępowaniu. Zwiększenie okresu, w którym Wykonawca może wykazać
się doświadczeniem wpływa wprost na zwiększenie konkurencyjności, gdyż nie powoduje
ograniczenia grona Wykonawców, a pozwala na złożenie oferty przez większą liczbę
Wykonawców, a w konsekwencji zaoferowanie korzystniejszych z punktu widzenia
Zamawiającego warunków realizacji usługi. Mając na uwadze fakt, iż poprzednie
postępowanie zostało unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, argument dot. dopuszczenia
do udziału większej liczby Wykonawców, celem zwiększenia konkurencyjności
postępowania wydaje się uzasadniony. 3-letni okres, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2)
Rozporządzenia z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
jest okresem minimalnym (nie może być skrócony), ale może podlegać wydłużeniu.
Zgodnie bowiem z § 9 ust. 4 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia, Zamawiający może
dopuścić, aby żądany wykaz dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata
przed upływem terminu składania ofert – właśnie w celu zapewnienia odpowiedniego
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poziomu konkurencji w postępowaniu. W związku z powyższym, proszę o zmianę
warunku wykazania się przez Wykonawcę realizacją usług w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert.
Odp. 1 Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną w dniu 3 stycznia 2022 r.
2. Bardzo proszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu z Rozdziału VIII ust. 3.
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na następujące:
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej uzna jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę
wspólną.” Zdaniem Wykonawcy planującego przystąpić do niniejszego przetargu,
wymagania postawione przez Zamawiającego ograniczają liczbę konkurentów
spełniających podane przez Zamawiającego kryteria na spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. Ograniczenie postawione przez Zamawiającego (tj. spełnienie
warunków określonych w Rozdziale VIII ust. 2. pkt. 4) SWZ przez co najmniej jednego
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) spowoduje, że wielu
Wykonawców posiadających kompetencje w przedmiocie zamówienia nie będzie mogło
złożyć oferty.
Odp. 2 Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunku udziału z Rozdziału VIII ust. 3
SWZ.
3. Ewentualnie bardzo proszę o wyjaśnienie czy przez zapis Rozdziale VIII ust. 3, czyli: „3.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
uzna jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia spełni ww. warunek.” Zamawiający rozumie, że warunek udziału
w postępowaniu opisany w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 4) „zdolność techniczna i zawodowa”
– podpunkt a) i podpunkt b) ma być w całości spełniony przez co najmniej jednego
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie?
Odp. 3 Zamawiający potwierdza, iż warunek zawarty w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ będzie
spełniony jeżeli co najmniej jeden Wykonawca z grupy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni ww. warunek.
Jednocześnie Zamawiający informuje iż, zgodnie z Komentarzem do Prawa Zamówień
Publicznych pod redakcją H. Nowaka, M. Winiarza, Warszawa 2021 przepis art. 117 ust.
3 Ustawy oznacza, że zdolności w zakresie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia
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poszczególnych współwykonawców, którzy składają wspólną ofertę lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie mogą być przekazywane pomiędzy tymi
współwykonawcami. Każdy z nich powinien wykonać szczególne zadania
odpowiadające pod względem przedmiotu i charakteru tych zadań jego własnym
zdolnościom zawodowym."

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.
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