Kąty Wrocławskie, dnia 2017-04-06

ZP.271.14.2017
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Oczyszczanie z odpadów i koszenie na terenie
miasta i gminy Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania:
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania:
Pyt 1. Czy porządkowanie rowów i poboczy należy wykonać po koszeniu czy przed koszeniem, co w
przypadku, gdy po koszeniu w rowie będą znajdowały się odpady rozdrobnione po kosiarce (
rozszarpane butelki, papiery i tworzywa sztuczne)?
Odp. 1. Zamawiający zaleca wykonanie sprzątania poboczy dróg i rowów przydrożnych przed
rozpoczęciem koszenia w związku z ograniczeniem ryzyka uszkodzenia zestawów tnących kosiarek
na skutek natrafienia na odpady stałe.
W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie zastosował się do zaleceń Zamawiającego w skutek czego
nastąpi uszkodzenie sprzętu, Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu wykonania
przedmiotu Zlecenia.
Zamawiający zakłada, że w związku z wykonaniem prac porządkowych w obrębie pasa drogowego,
po wykonaniu koszenia nie powinny pozostać w obrębie wykonywanych prac żadne odpady, jednak w
związku z ogólnodostępnym charakterem pasów drogowych dopuszcza możliwość incydentalnego
występowania drobnych odpadów lub rozdrobnionych części odpadów w pasach drogowych, które
mogły znaleźć się w jego obrębie po wykonaniu prac porządkowych.
Pyt. 2. Proszę o podział dróg na zadania. Nie podano w SIWZ, które drogi podlegają, której części
Zamówienia.
Odp. 2. Zamawiający przedstawia poniżej wykaż dróg wchodzących w poszczególne zadania,
jednocześnie informuję, że wykazy stanowią także załączniki do umów zawartych z wyłonionymi w
toku postępowania przetargowego Wykonawcami poszczególnych zadań.
WYKAZ DRÓG – ZADANIE NR 1

Lp.

nr ewd.
drogi

drogi gminne

nr ewid.
drogi

107194D

Bogdaszowice ul.
Chmielna

1950D

120178D

Samotwór – Gałów, gm.
Miękinia

1970D

107175D

Stoszyce –
Bogdaszowice

2017D

107177D

Małkowice – Romnów

2018D

107208D

Krzeptów - Smolec ul.
Wiśniowa

2020D

107184D

Smolec – Jaszkotle

2021D

107186D

Jaszkotle - Gądów Nowa Wieś Wrocławska

2022D

107204D

Gądów – ( do drogi
wojewódzkiej dr. W 347)

2024D

drogi powiatowe
relacji Pietrzykowice (
skrzyżowanie z drogą Nr
W-347 – koło pomnika)- A4
relacji droga Nr 347 –
Baranowice - Bliż- Biskupice
Podgórne, gm. Kobierzyce
relacji od dr. WszemiłowiceStoszyce ( aleja) Sadowice- (aleja ) do stacji
PKP
relacji Skałka - MałkowiceSadków ( do drogi W-347)
relacji granica gminyBogdaszowice-Skałka (k/o
sklepu)
relacji Skałka – (od sklepu) –
Krzeptów (brama lotniska)
relacji Smolec (od Przedszkola) –
Pietrzykowice ( do drogi W347)
relacji Cesarzowice - Zabrodziegranica gminy (Wrocław )

107205D

Cesarzowice – Zybiszów

2026D

120607D

Pietrzykowice – Rybnica

1978D

107190D

Sadkówek – Sadowice

relacji Nowa Wieś Wrocławska dr.
1950D
relacji Górzyce – granica Gminy
m. Pustków Żurawski, gm.
Kobierzyce
ul. Chłopska- relacji Smolec –
Wrocław

drogi powiatowe

Krzeptów – ul. Dębowa i
ul. Jarzębinowa
droga wojewódzka W-347 relacji
- Kąty Wrocławskie- Sośnica- Sadków –
Pietrzykowice – Cesarzowice – Mokronos
Dolny – Wrocław
WYKAZ DRÓG – ZADANIE NR 2

Lp.

nr ewd.
drogi

drogi gminne

nr ewid.
drogi

107200D

Wszemiłowice - Jurczyce

1606D

relacji Pełcznica W-346 –
Chmielów gm. Kostomłoty

107210D

od drogi powiatowej
2016D SośnicaStrzeganowice do
Różaniec

1974D

relacji Gniechowice ( od
skrzyżowania z drogą W-346) –
Krzyżowice

107191D

Gniechowice ul. Szkolna

1978D

107211D

Gniechowice ul. Lipowa i
ul. Porzeczkowa

2000D

107212

Gniechowice – Górzyce

2002D

107179D

Krobielowice –
Wojtkowice –
Strzeganowice

2003D

107197D

Kąty Wr. (ul. Okrzei) Kozłów

2001D

120601D

Zachowice - Stradów

2014D

120602D

Pełcznica- KozłówSokolniki

2010D

120603D

Sokolniki – Nowa Wieś
Kącka

2016D

120605D
120609D
120220D

relacji Zachowice ( od
skrzyżowania przy świetlicy)
– Siedlakowice,
gm.Sobótka
relacji Kąty Wr. A4 – Kilianówskrzyżowanie Piława/
Kamionna
relacji Piława/Kamionna –
Kamionna (kurnik) Czernczyce- Mirosławice
(K-35)
relacji Czerńczyce- Zachowice (
k/o cmentarza) –
Gniechowice (K-35)
relacji Kilianów ( od drogi Piława
Kąty) – Szymanów – droga
(Piława-Mietków)
relacji Pełcznica - Piotrowice , gm.
Kostomłoty( W-346 k/o
Karczmy w Polu)
relacji Kąty Wr. (ul. Nowowiejska )
- Nowa Wieś Kącka- Stróża
relacji Sosnica ( od drogi W-347)
– Różaniec- Strzeganowicegranica gminy

Pełcznica –
Wszemiłowice
Sokolniki – granica
gminy
Kąty Wrocławskie– ul.
Przemysłowa
Kąty Wrocławskie –
Wszemiłowice –
Stoszyce
Stary Dwór – droga
krajowa K-35

Pyt. 3. Czy podane drogi w SIWZ są wszystkimi drogami ujętymi w postępowaniu?

Odp. 3 Do SIWZ został załączony tylko wykaz dróg dla zadania nr 1, Zamawiający w trybie pilnym
uzupełni wykaz dróg dla zadania nr 2.
Pyt. 4 Czy Zamawiający stawia warunki dotyczące mocy maszyn, które mają Wykonać zadanie.
Odp. 4. Zamawiający nie określa min. mocy maszyn przeznaczonych przez Wykonawcę do
wykonania zadania, jednak w przypadku, gdy Zleceniobiorca skierował do wykonania zadania
maszyny o zbyt małej mocy w skutek, czego nie zakończy zadania w przewidzianym terminie,
Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Zlecenia.
Pyt. 1 w ramach zadania 3
- Czy Zamawiający stawia warunki dotyczące mocy maszyn, które mają Wykonać zadanie.
Zamawiający nie określa min. mocy maszyn przeznaczonych przez Wykonawcę do wykonania
zadania, jednak w przypadku, gdy Zleceniobiorca skierował do wykonania zadania maszyny o zbyt
małej mocy w skutek, czego nie zakończy zadania w przewidzianym terminie, Zamawiający nie
przewiduje możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Zlecenia.
Pyt. 2 w ramach zadania 3
Odp. W SIWZ są dołączone dwie umowy. Pierwsza to obszar sołectw, a druga to wzór umowy na
obydwa obszary gminne określone w SIWZ
Pyt. 4. Ogłoszona Specyfikacja wymaga w naszej ocenie podziału w przypadku spełnienia punktu 2.3
zdolności technicznej lub zawodowej: na 2 osobne punkty. Uważam, iż zapis brzmiący mówiący o
spełnieniu punktu 2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
„Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonawstwem
koszenia poboczy, rowów i przeciwskarp przy drogach publicznych w rozmiarze minimum 4 mln m2 w
okresie 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością, jako
wykonawca”,
Jest zapisem mało wiążącym z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych. Zapis ten w naszej ocenie
skutkuje ograniczeniem konkurencji niekorzystnym dla jednostek samorządu terytorialnego. Z w/w
zapisu i warunku wysuwa się wniosek, iż o zadanie 1,2 oraz 3 mogą się starać tylko Wykonawcy,
którzy wykonywali usługę koszenia terenów o powierzchni 400 ha.
Biorąc pod uwagę taki zapis w celu spełnienia warunków, zachodzą obawy ograniczania
konkurencji, ponieważ powierzchnia, którą Zamawiający przeznacza do koszenia wynosi:
Koszenie 3 krotne terenów sołectw wynosi zaledwie 229953m2, czyli niecałe
23 ha a zamawiający żąda wykazania koszenia 400ha
W Zadaniu 1 i 2 wielkość powierzchni do koszenia obejmuje razem oba zadania
953489,00 m2 przy jednokrotnym koszeniu X 2 koszenia= l 906978m2
W zadaniu 3 wielkość powierzchni do koszenia obejmuje 76651 m2 przy
jednokrotnym koszeniu X 3 koszenia.=229 953M2
Zapis wykazania koszenia powierzchni 4 mln m2 jest zapisem nie proporcjonalnym do
przedmiotu zamówienia.
Stwierdzić można, iż zapis:
"Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonawstwem koszenia terenów zielonych, poboczy, rowów i przeciwskarp przy drogach
publicznych w rozmiarze minimum 4 mln m2 w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował (zakończył) z należytą starannością, jako wykonawca, "jest zapisem sprzecznym
Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 4 PZP opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków,
o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę SIWZ. Uważam, iż podział punktu
wiedza i doświadczenie na części do zadań pozwolą zamawiającemu poszerzyć krąg potencjalnych
oferentów.
Odp.4. Zamawiający nie widzi sprzeczności zapisów SIWZ z zapisami ustawy o zamówieniach
publicznych w zakresie żądania od potencjalnych oferentów wykazania się wykonaniem robót
zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia w ilości 4 mln m2 w ostatnich trzech latach przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie.
Podany obszar 4 mln m2 ma na celu potwierdzenie możliwości logistycznych i potencjału
technicznego zapewniających należyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminach
przewidzianych w prowadzonym postępowaniu.

