Łódź, dn. 23.10.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców
ZP/29/2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie
191212 – balast luzem.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania przesłane do przedmiotowego postępowania
przetargowego:
Pytanie 1:
Na jakim etapie postępowania należy złożyć Wykaz usług (zał. nr 4 do SIWZ)? Wraz z ofertą
czy na ew. późniejsze wezwanie?
Odpowiedź:
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
10 dni, aktualny na dzień złożenia Wykaz usług (zał. nr 4 do SIWZ).
Pytanie 2:
Zgodnie z pkt 2.3.4 SIWZ Wykonawca powinien posiadać zdolność odbioru min. 100 Mg
odpadów dziennie. Proszę o określenie jaka jest maksymalna dobowa ilość odpadów, jaką
Wykonawca powinien być w stanie odebrać od Zamawiającego. Informacja ta jest niezbędna do
oszacowania "czasu reakcji" na zgłoszenie potrzeby odbioru odpadów.
Odpowiedź:
Maksymalna dobowa ilość odpadów jaką Wykonawca powinien być w stanie odebrać od
Zamawiającego wynosi ok. 430 Mg odpadów dziennie.
Pytanie 3:
Zgodnie z pkt. 6.4 SIWZ Wykonawca powinien złożyć JEDZ podwykonawcy. Zgodnie z pkt.
21.3 SIWZ należy podać nazwę podwykonawcy, o ile Wykonawca powołuje się na jego zasoby
w celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Jeśli natomiast Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postepowaniu, ale dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy
pomocy podwykonawcy w zakresie transportu odpadów (np. przy znacznie zwiększonych
ilościach odpadu do odebrania w danym dniu lub w przypadku awarii), to czy konieczne jest
podanie nazwy podwykonawcy oraz załączenie jego JEDZ? Czy Zamawiający dopuszcza
zaznaczenie na formularzu ofertowym podwykonawstwa (i zakresu) ale bez wskazywania nazwy
podwykonawcy i załączania jego JEDZ? Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie oceny
i badania ofert przedstawienia dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń) dla podwykonawców
w takim przypadku?

Odpowiedź:
W postępowaniach Wykonawca jest zobowiązany podać wykonawców (ich nazwy) oraz określić
część zamówienia, którą będą realizować (art. 36b ust. 1). Co do tych postępowań Zamawiający nie
ma wyboru i musi on żądać od wykonawcy powyższych informacji. Dotyczy to każdego rodzaju
zamówienia. Przy tym, że powyższy obowiązek informacyjny dotyczy tylko tych podwykonawców,
którzy są znani na etapie składania oferty.
W dokumencie JEDZ składanym przez Wykonawców muszą więc znaleźć się informacje dotyczące
ewentualnego zlecenia osobom trzecim podwykonawstwa. Jeśli jest to możliwe i wiadome, należy
również podać wykaz proponowanych podwykonawców (ich nazwy), wraz z podaniem danych na
temat procentowego udziału w realizacji zamówienia, a więc części, którą wykonawca zamierza
ewentualnie powierzyć podwykonawcom.

Z poważaniem

