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Chorzów, dnia 28 grudnia 2017 r. 

GI/ZP/7045/073_08/000/17  

 
 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic 

na terenie miasta Chorzowa”. 
 

 

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, jako 

Zamawiający, niniejszym udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia związku 

z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w dniach: 13.10.2017r. i 18.10.2017r. 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z zapisami pkt. 4.3.5 rozdziału XII SIWZ oraz § 4 wzoru umowy: 

1.1 Prosimy o określenie minimalnego zakresu danych dotyczących pojazdów, które zobowiązany jest 

wykazać wykonawca w JEDZ (załączniku nr 2 do SIWZ) oraz udostępnienie wzoru wykazu narzędzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

W załączniku JEDZ należy zamieścić wyłącznie informacje dotyczące sprzętu wymagane w SIWZ. 

 

1.2 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sprzęt zadeklarowany w załączniku nr 1 i 2 

do SIWZ do realizacji zadania 2. Pragniemy zauważyć, że w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 

brak jest miejsca na zadeklarowanie pojazdów, a załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ nie określa zawartości 

wykazu sprzętu jaki Wykonawca wskaże w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postepowaniu. 
 

Odpowiedź: 

W JEDZ znajduje się w części C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA punkt 9. Proszę o wykreślenie 

załącznika nr 1. (modyfikacja). 

 

Pytanie nr 2: 

W związku z zapisami pkt. 8 rozdziału XXVII SIWZ: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy w czasie wizji pojazdów na terenie bazy magazynowo - 

eksploatacyjno – sprzętowej Zamawiający stwierdzi brak pojazdów w ilości i o parametrach zgodnych ze 

wskazanymi w ofercie zastosowanie będzie miała sankcja analogiczna jak wskazano w pkt. 7 rozdziału 

XXVII SIWZ, a mianowicie Zamawiający uzna, że Wykonawca odmawia zawarcia umowy na warunkach 

zawartych w ofercie. 
 

Odpowiedź: 

Tak, w tej sytuacji Zamawiający uzna że Wykonawca odmawia podpisania umowy. 

 

Pytanie nr 3: 

W związku z treścią formularza ofertowego, załączników nr 5, 6, 7 do SIWZ oraz wzoru umowy: 

3.1 Prosimy wyjaśnienie czy drogi wewnętrzne wskazane w załączniku 5 i 6 są objęte przedmiotem 

zamówienia. Pragniemy zauważyć, że tabela w formularzu ofertowym nie uwzględnia wyceny letniego i 

zimowego utrzymania dróg wewnętrznych. 
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Odpowiedź: 

Drogi wewnętrzne są objęte przedmiotem zamówienia. W formularzu ofertowym widnieją odpowiednio 

zliczone powierzchnie zgodnie z załącznikiem 5 i 6. 

 

3.2 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy obmiarem dróg wewnętrznych w załącznikach 

szczegółowych dotyczących dróg wewnętrznych oraz pozycjami „pozostałe drogi” w wykazach ulic 

podlegających letniemu i zimowemu utrzymaniu. 
 

Odpowiedź: 

Nie występują rozbieżności obmiarowe w załącznikach. Prosimy o ponowne ich przeanalizowanie. 

 

3.3 Prosimy o skorygowanie numeracji załączników do SIWZ. Pragniemy zauważyć, że załącznik nr 6 

występuje dwa razy – jeden dotyczy dróg wewnętrznych w zimowym utrzymaniu a drugi ulic w zimowym 

utrzymaniu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania korekty numeracji załączników, wszelkie wyjaśnienia dotyczące 

ich numeracji oraz "zawartości” zostały udzielone w pkt. 3.5. 

 

3.4 Prosimy o skorygowanie numeracji załączników do SIWZ. Pragniemy zauważyć, że załącznik nr 5 

występuje dwa razy – jeden dotyczy dróg wewnętrznych w letnim utrzymaniu a drugi ulic w letnim 

utrzymaniu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania korekty numeracji załączników, wszelkie wyjaśnienia dotyczące 

ich numeracji oraz "zawartości” zostały udzielone w pkt. 3.5. 

 

3.5 Prosimy udostępnienie w formie edytowalnych arkuszy kalkulacyjnych obu załączników nr 5 do 

SIWZ, załącznika nr 7 do SIWZ oraz obu załączników nr 6 do SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający załączył na stronie załączniki w formie edytowalnej. 

„Załącznik nr 5” jest wykazem zbiorczym dróg i ulic przeznaczonych do zimowego utrzymania, a jego 

integralną częścią jest „Załącznik nr 5 Wykaz dróg wewnętrznych – zimowego utrzymania”, który jest 

kolejną stroną tego samego załącznika, jednak na potrzeby ogłoszenia niniejszego zamówienia został 

opublikowany, jako osobny plik pdf. Analogicznie „Załącznik nr 6” jest wykazem zbiorczym dróg i ulic 

przeznaczonych do letniego utrzymania, a jego integralną częścią jest „Załącznik nr 6 Wykaz dróg 

wewnętrznych – letniego utrzymania”, który jest kolejną stroną tego samego załącznika, jednak na potrzeby 

ogłoszenia niniejszego zamówienia został opublikowany, jako osobny plik pdf. 

 

3.6 Prosimy o udostępnienie mapy dróg wewnętrznych podlegających letniemu i zimowemu utrzymaniu 

lub doprecyzowanie opisów ich położenia i przebiegu zawartych w załącznikach 5 i 6. 
 

Odpowiedź: 

SIWZ zawierają wystarczające informacje do wykonania wyceny. 

 

Pytanie nr 4: 

W związku z zapisami § 2 wzoru umowy: 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści by krok zapisu czarnej skrzynki wynosił 10 sekund. 

Pragniemy zauważyć, przy prędkościach roboczych sprzętu do letniego i zimowego utrzymania zapis co 10 

sekund jest wystarczający do pełnej rejestracji trasy przejazdu. 
 

Odpowiedź: 

Częstotliwość zapisu danych powinna być zdalnie programowana z krokiem zapisu nie gorszym niż co 5 

sekund. 

 

Pytanie nr 5: 

W związku z zapisami § 6 ust. 5 wzoru umowy oraz formularza ofertowego: 

5.1 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie wyliczał wynagrodzenie należne 

wykonawcy za usługi letniego utrzymania ulic i dróg. Pragniemy zauważyć, że stawka wynagrodzeni 

ryczałtowego odnosi się do 1 miesiąca realizacji usług. Ponadto zapisy OPZ i wzoru umowy wskazują, że to 

do Wykonawcy należy ustalenie częstotliwości wykonywania prac, a zamawiający weryfikował będzie 
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osiągnięty efekt. Wobec czego ustalanie wynagrodzenie należnego Wykonawcy za usługi letniego 

utrzymania dróg w oparciu o ilość dni realizacji usług wydaje się sprzecznie z charakter zadań letniego 

utrzymania dróg opisanego w SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Rozliczenia między stronami będą odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez 

Wykonawcę za dany miesiąc faktura VAT będzie stanowiła sumę dwóch iloczynów: 

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za 

realizację Zadania 1; oraz 

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem podziału na „akcję czynną” i „akcję 

bierną”) i odpowiedniej stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 2. 

 

5.2 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie wyliczał wynagrodzenie należne 

wykonawcy za usługi zimowego (biernego i czynnego) utrzymania ulic. Pragniemy zauważyć, że stawka 

wynagrodzeni ryczałtowego odnosi się do 1 miesiąca realizacji usług. Czy intencją zamawiającego nie było 

ustalenie  wynagrodzenia wykonawcy za usługi zimowego utrzymania  

w oparciu o ilość dni realizacji usługi i 1/30 wynagrodzenia ryczałtowego za 1 miesiąc realizacji usługi? 
 

Odpowiedź: 

Rozliczenia między stronami będą odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez 

Wykonawcę za dany miesiąc faktura VAT będzie stanowiła sumę dwóch iloczynów: 

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za 

realizację Zadania 1; oraz 

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem podziału na „akcję czynną” i „akcję 

bierną”) i odpowiedniej stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 2. 

 

Pytanie nr 6: 

W związku z zapisami § 6 ust. 6 wzoru umowy: 

6.1 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „nie realizowanie usług 

wchodzących w zakres przedmiotu umowy mimo konieczności ich prowadzenia”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpująco określił w załączniku nr 4-7 do SIWZ zakres usług i 

czynności jakie Wykonawca ma wykonać realizować w trakcie wykonywania usługi. 

 

6.2  Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „część ulic lub miejsc 

postojowych”. Pragniemy zauważyć, że brak doprecyzowania czym jest „część ulic lub miejsc postojowych” 

umożliwia dowolną interpretację zapisów i prowadzić do sytuacji gdy przedmiotem sporu będzie czy nie 

oczyszczenie jednego miejsca postojowego lub 10 m2 ulicy stanowi podstawę do wstrzymania zapłaty za 

całość usług zrealizowanych w danym dniu. Wnosimy o nadanie §6 ust. 6 wzoru umowy następującej treści: 

„6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że w danym dniu Wykonawca nie realizował usług 

wchodzących w zakresu przedmiotu umowy, mimo konieczności ich prowadzenia, na części jezdni ulic lub 

miejsc postojowych stanowiących przedmiot umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy za ten dzień 

zostanie proporcjonalnie obniżone. Należne Wykonawcy za dzień, w którym stwierdzono niewykonanie 

przez Wykonawcę umowy wynagrodzenie zostaje obniżonej o iloczyn stosunku powierzchni na której usług 

nie była realizowana do całkowitego obmiaru zadania  

i odpowiedniej stawki miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego podzielonego przez trzydzieści.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jest jednoznaczny. 

 

Pytanie nr 7: 

W związku z zapisami pkt. 3.3 załącznika 4b do SIWZ: 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu zamawiający żąda udostępnienia numerów telefonów operatorów 

sprzętu do zimowego utrzymania. Pragniemy zauważyć, że w umowie zostaną wskazane nr telefonów osób 

nadzorujących realizacje usług oraz zapisano obowiązek przyjmowania poleceń telefonicznych przez punkt 

dyspozytorski, co umożliwia sprawne przekazywanie uwag do osób realizujących usługi. Wnosimy o 

odstąpienie od obowiązku przekazywania nr telefonów operatorów sprzętu. 
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Odpowiedź: 

Dla sprawniejszej realizacji usługi. 

 

Pytanie nr 8: 

W związku z wymaganiem postawionym w SIWZ strona 29 Rozdział XXVII pkt. 9 i dalej w umowie, aby 

24 pracowników realizujący przedmiot zamówienia byli zatrudnieni na umowę o pracę prosimy o 

doprecyzowanie: 

1a - który sprzęt winien być obsługiwany przez uprawnionych pracowników zatrudnionych na umowę o 

pracę. Wyjaśniam, że w SIWZ zawarto 15 rodzajów sprzętu. Z tej statystyki wynika, że jedynie część 

sprzętu wymaga uprawnionych zatrudnionych, a część nie. W związku z tym prosimy o wskazanie 

konkretnych jednostek sprzętowych, które mają być obsługiwane przez uprawnionych zatrudnionych. 

1b - w związku z pytaniem la prosimy o doprecyzowanie jakie uprawnienia powinni posiadać zatrudnieni na 

umowę o pracę obsługujący polewaczkę. 

1c - czy zamawiający będzie weryfikował oczekiwane uprawnienia i terminy ich ważności zatrudnionych 

pracowników w trakcie realizacji umowy. 

1d - jak często zamawiający będzie weryfikował oczekiwane uprawnienia zatrudnionych. 

1e - jakie czynności mają wykonywać w ramach realizacji umowy zatrudnieni na umowę o pracę 

pracownicy. Prosimy o podanie tych czynności w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a tiret c) ustawy Pzp. 

Powyższe jest niezbędne do ustalenia szczegółowego zakresu czynności i odpowiedzialności osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia. 

1f - w jakim wymiarze czasu pracy mają być zatrudnieni w/w pracownicy. 

1g - prosimy o precyzyjne podanie terminu rozpoczęcie umowy w związku z koniecznością zawarcia 

terminu rozpoczęcia pracy w umowie o pracę. 

1h - prosimy o podanie normy czasu pracy w jakiej mają być zatrudnieni w/w pracownicy. 
 

Odpowiedź: 

Ad. 1a – Zgodnie z punktem 3.2.2 SIWZ. 

Ad. 1b – Osoba powinna posiadać odpowiednie uprawnienia pozwalające na kierowanie samochodem, na 

którym zabudowano polewaczkę. 

Ad. 1c – Tak. Zamawiający będzie dokonywał kontroli. 

Ad. 1d – Zamawiający będzie weryfikował oczekiwane uprawnienia. 

Ad. 1e – Czynności określone w załączniku nr 4, 4a i 4b do SIWZ. 

Ad. 1f – Usługa ma zostać należycie wykonana to w gestii Wykonawcy jest, w jakim wymiarze ma zatrudnić 

pracownika. Natomiast pracownik wykonywujący czynności (usługę) na rzecz Zamawiającego ma być 

zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. 

Ad. 1g- Zamawiający zawrze w najbliższym możliwym terminie po zakończeniu postepowania. 

Ad. 1h- Normy czasu pracy ustala Wykonawca. 

 

Pytanie nr 9: 

W związku z wymaganiem postawionym w SIWZ i dalej w umowie, aby 24 osoby z uprawnieniami do 

obsługi wymaganego przez Zamawiającego sprzętu były zatrudnione na umowę o pracę, a także charakterem 

umowy tj. umowy na wykonanie usług (umowa nie niezwana, umowa zlecenie] prosimy o wyjaśnienie co w 

przypadku, gdy w związku z brakiem opadów śniegu prace nie będą wykonywane i tym samym zatrudnieni 

pracownicy nie będą mogli świadczyć pracy. Czy zamawiający zapewni wówczas wynagrodzenie postojowe 

zgodnie z Kodeksem Pracy lub prace zastępcze, które pozwolą na zatrudnienie tych pracowników zgodnie z 

wolą zamawiającego. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zapewni wynagrodzenia postojowego. Organizacja firmy należy do Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 10: 

W związku z pytaniem nr 9 i charakterem umowy, którą narzuca zamawiający prosimy o rozważenie 

wykreślenia obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 11: 

W związku z zapisem w Rozdziale III, strona 2 SIWZ (Kod CPV), a także koniecznością ustalenia podatku 

VAT prosimy o uzupełnienie kodów CPV o wszystkie usługi, które zostały wskazane i zaplanowane do 

realizacji w SIWZ. Zamawiający m.in. pominął usługę polegającą na monitoringu dróg, zabezpieczenia 
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pogodowego itp. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał główne kody CPV w SIWZ 

 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o doprecyzowanie parametrów samochodu patrolowego oznaczonego logo firmy, poprzez 

wskazanie ile miejsc ma być dostępnych do przewozu pasażerów i ewentualnie innych warunków, które 

winny spełniać by dobrze się czuli przewożeni przedstawiciele zamawiającego. 
 

Odpowiedź: 

Minimalne wymaganie - samochód osobowy umożliwiający przewóz dwóch osób łącznie z kierowcą. 

 

Pytanie nr 13: 

W związku z wymogiem postawionym w Rozdział XIII pkt. 3.2.3. SIWZ (Dysponowanie sprzętem) w 

zakresie dysponowania piaskarkami, pojazdami o DMC 3,5 tony i zamiatarkami ulicznymi spełniającymi 

standard emisji spalin min. EURO 6 prosimy o określenie jakimi dowodami winien dysponować wykonawca 

w trakcie kontroli spełnienia warunku normy min. EURO 6. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby sprzęt wymieniony 

posiadał standard emisji spalin min. Euro 4 

-certyfikat EURO, 

-dowód rejestracyjny pojazdu, 

-karta pojazdu, 

-wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, 

-oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, 

-dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego 

przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami 

zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej, 

-ksero wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej 

identyfikacji pojazdu). 

 

Pytanie nr 14: 

W związku z informacją zamieszczoną w załączniku numer 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

str. 5 (Kontrola sprzętu) prosimy o wyjaśnienie kto pokryje koszty takiego „pokazu sprzętu" dla 

pracowników Zamawiającego. Prosimy o podanie podstawy prawnej związanej z tym oczekiwaniem, a także 

wprowadzenie takiej pozycji do formularz OFERTA, by istniała realna możliwość rozliczenia zaplanowanej 

imprezy lub też wskazanie, w którą cenę jednostkową należy wliczyć ten koszt, mając na uwadze ryczałtowe 

rozliczenie zamówienia, co oznacza wystawienie faktury za tą usługę. Czy w „imprezie" pokaz sprzętu maja 

wziąć również udział 24 osobowy zespół pracowników w tym 2 logistyków. 
 

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy. 

 

Pytanie nr 15: 

W związku z zaplanowanym pokazem sprzętu dla pracowników Zamawiającego proszę o podanie stawki 

VAT właściwej dla rozliczenia tej usługi. Czy będzie to stawka właściwa dla pokazów i imprez 

plenerowych. 
 

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy. 

 

Pytanie nr 16: 

w związku z zaplanowanym pokazem sprzętu dla pracowników Zamawiającego który ma się odbyć na 

terenie bazy magazynowo-sprzętowej wykonawcy prosimy o informację jakie szkolenia BHP i Ppoż. 

przeszli pracownicy Zamawiającego, a także kto pokryje niezbędne koszty szkolenia BHP i Ppoż. w związku 

z wejściem na teren zakładu pracy Wykonawcy przedstawicieli Zamawiającego. Co w przypadku gdy w 

wyniku szkolenia pracownicy Zamawiającego nie zdają egzaminu z niezbędnego zakresu BHP i Ppoż.? Czy 

pracownicy Zamawiającego posiadają aktualne badania lekarskie? 
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Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy. 

 

Pytanie nr 17: 

W związku z Pytaniem nr 9 o szkolenie i zakres stosowania BHP i Ppoż. prosimy o jednoznaczne ustalenie 

czy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Regulamin zakładu pracy, co pozwoli się Państwu 

zorientować w przepisach jakie obowiązują u danego pracodawcy w związku z zaplanowanym pokazem 

sprzętu oraz obowiązujących zakazach. 
 

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy. 

 

Pytanie nr 18: 

Czy pracownicy Zamawiającego w związku z pokazem sprzętu będą wyposażeni w odzież roboczą i kaski? 
 

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy. 

 

Pytanie nr 19: 

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza w ramach warunku doświadczenia określonego w 

Rozdziale XIII pkt. 3.2.1. wykazania się jedną umową łączną na prace w zakresie letniego i zimowego 

utrzymania dróg o pow. 1 000 000m2 lub 140 km o wartości nie niższej niż 1 700 000 zł brutto. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia nabytego w trakcie realizacji różnych umów w zakresie 

powierzchni, długości i wartości, a także rodzaju wykonywanej usługi. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. 

 

Pytanie nr 21: 

W związku z Załącznikiem 4b prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje konieczność ustawienia 

płotków przeciwśnieżnych. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, rodzajów płotków lub zasłon oraz 

wskazanie pozycji, w której można rozliczyć te prace. Jeżeli zamawiający nie przewiduje takiego 

rozwiązania to prosimy o przekazanie technologii likwidacji zamieci śnieżnej. 
 

Odpowiedź: 

Zamówienie jest rozliczane ryczałtem. W obowiązku Wykonawcy jest wykonanie usługi zgodnie z zapisami 

SIWZ oraz załącznikami do SIWZ. 

 

Pytanie nr 22: 

W związku z Załącznikiem 4b, str. 10, pkt. 4.3 - okoliczności powstawania lodowicy prosimy o podanie 

dawek środków chemicznych jakie Państwa zdaniem winny być podane do likwidacji lodowicy lub podanie 

ilości wody, która znajduje się na powierzchni jezdni po przekroczeniu, której wykonawca jest zobowiązany 

do podjęcia procedury związanej z likwidacją lodowicy opisanej w pkt. 4.5. Tabela zamieszczona na stronie 

11 Załącznika 4b nie przewiduje zjawiska lodowicy, a jedynie zjawisko oblodzenia, co nie jest tożsame. 
 

Odpowiedź: 

Zamówienie jest rozliczane ryczałtem. W obowiązku Wykonawcy jest wykonanie usługi zgodnie z zapisami 

SIWZ oraz załącznikami do SIWZ. 

 

Pytanie nr 23: 

Prosimy o jednoznaczne ustalenie czy zapobieganie powstawaniu gołoledzi, lodowicy, czy tez skutków 

opadu śniegu powinno być podejmowane w oparciu o prognozę pogody czy tez dopiero w momencie gdy 

dane zjawisko już wystąpi np. wystąpi gołoledź w postaci lodu równego. 
 

Odpowiedź: 

Zamówienie jest rozliczane ryczałtem. W obowiązku Wykonawcy jest wykonanie usługi zgodnie z zapisami 

SIWZ oraz załącznikami do SIWZ. 
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Pytanie nr 24: 

W Załączniku 4b na str. 15 zamawiający zapisał, że organami uprawnionymi do przekazywania interwencji i 

poleceń w imieniu zamawiającego są: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Miejskie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie jakie uprawnienia zostały przekazane tym 

jednostkom, prosimy udostępnienie kopii tych uprawnień, w szczególności o podanie informacji jakie 

zobowiązanie finansowe mogą zaciągać przedstawiciele w/w jednostek. Czy zobowiązania te mogą 

przekraczać wartość umowy. Prosimy również o jednoznaczne podanie sposobu weryfikacji tych poleceń 

tzn. by wykonawca miał pewność, że po dostosowaniu się do polecenia po jego wykonaniu otrzyma należne 

mu wynagrodzenie. Zapis taki może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez 

zlecanie robót nieobjętych umową np. odśnieżanie terenów nie objętych umową czy też inne prace 

interwencyjne. 
 

Odpowiedź: 

Wskazane w załączniku 4b osoby są uprawnione do przekazywania interwencji i poleceń w imieniu 

Zamawiającego niewykraczające poza zakres umowy. 

 

Pytanie nr 25: 

Zgodnie z Załącznikiem 4b, pkt. 5, str. 15 Zamawiający oczekuje że wyznaczony przedstawiciel na 

telefoniczne wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany stawić się do wspólnej kontroli w terminie 60 

minut. Prosimy o dookreślenie czego taka nagła kontrola może dotyczyć. 
 

Odpowiedź: 

Kontrola będzie dotyczyć realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 26: 

Prosimy o doprecyzowanie wymagań zawartych Załączniku 4b, pkt. 3.4, strona 7 w zakresie systemu 

monitorowania pracy sprzętu. M.in. prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonane rejestrowanie 

wykorzystania osprzętu. Jaki osprzęt ma być monitorowany, co ma być w nim monitorowane, przy pomocy 

jakich urządzeń, jakie dane powinny być zabezpieczone dla Zamawiającego. 
 

Odpowiedź: 

Wszystkie wymogi zostały szczegółowo opisane w Załączniku 4b pkt 3.4. 

 

Pytanie nr 27: 

Wykonawca dysponuje dwoma różnymi systemami GPS zamontowanymi na pojazdach, które są wymagane 

przez Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie takiego rozwiązania (2 odrębne 

oprogramowania GPS). Przy czym oba gwarantują zbieranie danych wymaganych przez Zamawiającego. 
 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 28: 

W Załączniku 4b, pkt. 3.4 na stronie 8 Zamawiający ustalił, że wykonawca jest zobowiązany do 

przeszkolenia co najmniej 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu, co w przypadku, 

gdy wskazany przez zamawiającego pracownik nie będzie w stanie przyswoić obsługi programu. W jaki 

sposób i kto będzie weryfikował nabyte przez pracowników z umiejętności, by ta część umowy została 

uznana za wykonaną. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji żeby pracownik nie przyswoił obsługi programu. 

 

Pytanie nr 29: 

W Rozdziale XXV, na stronie 26 SIWZ zamawiający określił Kryteria oceny ofert. Wśród 

wyartykułowanych tam kryteriów wyróżnił kryterium - „odległość bazy magazynowo- eksploatacyjno-

sprzętowej od granic administracyjnych miasta Chorzów - 20%". Preferencja taka preferuje wykonawców, 

którzy posiadają bazy na terenie Chorzowa. Pozostaje to jednak bez związku z przedmiotem zamówienia, w 

związku z tym wnosimy o rozważenie zmiany tego kryterium na kryterium czasowe dojazdu bez określenia 

granic administracyjnych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. 
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Pytanie nr 30: 

w części I na stronie 11 SIWZ zamawiający zapisał, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną. Czy w związku z tym zapisem zamawiający jest zobowiązany na wniosek 

wykonawcy przekazać drogą elektroniczną lub faksem protokół z postępowania wraz z załącznikami tj. 

oferta wykonawców. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji żeby pracownik nie przyswoił obsługi programu. 

 

Pytanie nr 31: 

Prosimy o doprecyzowanie jakim ciągnikiem wyposażonym w pług powinien dysponować wykonawca. 

Prosimy o podanie wymagań w postaci parametrów technicznych. 
 

Odpowiedź: 

Ciągnikiem umożliwiającym wyposażenie w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m. 

 

Pytanie nr 32: 

Prosimy o doprecyzowanie jaką zamiatarką podciśnieniową do oczyszczania dróg zabudowaną na pojeździe 

powinien dysponować wykonawca. Prosimy o podanie wymagań w postaci parametrów technicznych 

urządzenia zamiatarki. 
 

Odpowiedź: 

Zamiatarką uliczną podciśnieniową z instalacją do mycia ulic. 

 

Pytanie nr 33: 

Zamawiający w Załączniku 4b w pkt. 4.15, str. 13 zobowiązał wykonawców, by zadeklarowany w ofercie 

sprzęt we wskazanej ilości był w całodobowej wyłącznej dyspozycji dla potrzeb miasta Chorzów w okresie 

realizacji umowy. Zapis taki oznacza, że nawet przy braku opadów śniegu sprzęt ten nie może być 

wykorzystywany do innych potrzeb. Taka dyspozycja powoduje, że wykonawca jest pozbawiony możliwości 

uzyskania innych dochodów z tych środków. W związku z tym w jaki sposób zamawiający zamierza 

zapłacić za tą dyspozycyjność, wyłączność władania tym sprzętem. Prosimy o zmianę formularza OFERTA 

w taki sposób, by w sposób realny była możliwość obciążenia zamawiającego tym zastrzeżeniem, 

zobowiązaniem lub też wykreślenie tego zobowiązania jako całkowicie zbędnego dla realizacji zamówienia. 
 

Odpowiedź: 

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca winien wkalkulować to w cenę oferty. 

 

Pytanie nr 34: 

Prosimy o informację w jaki sposób zamawiający zamierza przechowywać przekazane przez wykonawców 

dokumenty osobowe pracowników. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamierza przechorowywać dokumenty w teczkach. 

 

Pytanie nr 35: 

W SIWZ w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3, Tabela 2 Zamawiający opisał bazę magazynowo-eksploatatcyjno-

sprzętową dedykowana do realizacji zamówienia. W opisie ustalił, że obiekt powinien składać się z punktu 

dyspozytorskiego, miejsca do magazynowania soli, piasku, pomieszczeń socjalnych, czy Zamawiający 

dopuszcza by te poszczególne elementy znajdowały się w różnych lokalizacjach? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 36: 

Czy Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania środowiskiem EMAS? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wdrożonego systemu zarzadzania środowiskiem EMAS. 
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Pytanie nr 37: 

Prosimy o podanie wszystkich aspektów środowiskowych, które powinny być monitorowane w ramach 

systemu zarządzania środowiskiem. 
 

Odpowiedź: 

Przy wdrażaniu systemu zarządzania środowiskiem Wykonawca nam przygotowuję aspekty środowiskowe 

które weryfikuje jednostka certyfikująca. 

 

Pytanie nr 38: 

W związku z zapisem zamieszczonym w rozdziale XXV SIWZ - Opis kryteriów, strona 27 cytuję 

„Wykonawca będzie stosował certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu 

zarządzania środowiskiem". Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma stosować certyfikat ISO 

14001, wyjaśniam że certyfikat ISO 14001 to dokument, kartka papieru. Czy ten certyfikat, kartka papieru 

ma być dołączana do faktury za wykonane usługi? 
 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma mieć wdrożony system zarządzania środowiskiem a certyfikat ma być tego potwierdzeniem. 

 

Pytanie nr 39: 

W Załączniku 4b zamawiający zapisał i ustalił obowiązek aby oprogramowanie komputerowe wymagane do 

wykonywanego zadania w czasie trwania umowy były utrzymywane w pełnej sprawności technicznej przez 

24h/dobę. W związku z tak postawionym obowiązkiem proszę o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma 

utrzymywać w sprawności sprzęt i oprogramowanie przekazany do Państwa dyspozycji. Czy zgodnie z tym 

zapisem służby serwisowe Wykonawcy winny dokonywać codziennie przeglądu u Państwa przedstawicieli. 
 

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien utrzymywać w taki sposób, aby sprzęt był w pełni sprawny. 

 

Pytanie nr 40: 

W związku z wymogiem posiadania atestów i deklaracji zgodności na materiały chemiczne, który został 

zawarty w Załączniku nr 4b, strona 5, pkt. 2.2 prosimy o jednoznaczne określenie jakie to atesty i deklaracje 

zgodności oczekuje Zamawiający, prosimy o podanie szczegółowe parametrów, które winny być zawarte w 

oczekiwanych dokumentach. 
 

Odpowiedź: 

Atesty i deklaracje zgodności są określane przez producentów. 

 

Pytanie nr 41: 

W SIWZ, w Rozdziale XIII, pkt. 3.2.3. Tabela 2 - Baza. W związku z wymogiem postawionym w zakresie 

dysponowania miejscem do magazynowania odpowiednich środków do zwalczania śliskości - środków 

chemicznych 1 000 Mg zabezpieczonym przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników 

atmosferycznych prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób mają być wykonane te zabezpieczenia, czy to ma 

być magazyn zamknięty, pokryty dachem, zamykany, odcięty od gruntu. 
 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenia mają być wykonywane tak było zabezpieczone przed ich emisją do gruntu oraz przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

 

Pytanie nr 42: 

Czy w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje magazynem zamkniętym, zadaszonym do przechowania 

środków chemicznych Zamawiający uzna, że spełnia on warunki środowiskowe związane z ochroną gruntu 

przed emisją niepożądanych substancji. 
 

Odpowiedź: 

Wykonawca winien przechowywać środki chemiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie nr 43: 

Prosimy o informację o zakresie uszkodzeń nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Chorzów. Powyższe 

jest niezbędne w związku z koniecznością użycia środków chemicznych jako środka do usuwania oblodzeń. 

Dziury w asfalcie powodują przenikanie do gruntu niepożądanych substancji, co narusza normy 

środowiskowe, a także zwiększa ryzyko wypadków drogowych. 
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Odpowiedź: 

Pytanie nie jest związane z przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 44: 

W związku z pojęciem „podjęcie reakcji” czyli przystąpieniem do realizacji prac związanych z różnymi 

zdarzeniami prosimy o zmianę formularza ofertowego w taki sposób, by w sposób realny można było 

uzyskać wynagrodzenie za tą usługę. Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera różne usługi nie zawiera jednak usługi 

związanej z pojęciem „podjęcie reakcji". Jak wynika z treści Załącznika nr 4 może to być szereg robót tj. 

usuwanie namułów po obfitych opadach deszczu, następstwa kolizji i wypadków drogowych, usuwanie 

odpadów zalegających na drogach w postaci szkła, elementów pojazdów, prosimy o podanie obmiarów tych 

prac lub też potencjalnego, hipotetycznego zakresu tak by istniała możliwość wyceny. 
 

Odpowiedź: 

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca winien wkalkulować to w cenę oferty. 

 

Pytanie nr 45: 

Ile zdarzeń w ramach pojęcia „podjęcia reakcji" zamawiający przewiduje? 
 

Odpowiedź: 

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca powinien sam ocenić ile powinien 

podjąć reakcji ażeby usługa była wykonana należycie. 

 

Pytanie nr 46: 

W związku z §12 pkt. 4 i 5 umowy prosimy o informacje w jaki sposób system GPS w sposób wiarygodny 

zdaniem Zamawiającego ma poświadczyć prawidłowość wykonania przedmiotu umowy np. odśnieżenia czy 

pozamiatania. System GPS to wyłącznie lokalizator i nie posiada możliwości oceny osiągniętego standardu 

usługi. Prosimy o potwierdzenie czy samo zlokalizowanie, zpozycjonowanie będzie potwierdzeniem 

wiarygodności wykonania usługi. 
 

Odpowiedź: 

Samo zlokalizowanie nie będzie potwierdzeniem wiarygodności wykonywania usługi. 

 

Pytanie nr 47: 

W związku z §12 pkt. 1 umowy prosimy o informacje czy odbiór usług przez inspektora nadzoru będzie 

wykonywany i potwierdzany codziennie, co w przypadku gdy kontrola się nie odbędzie, w jaki sposób 

zostaną potwierdzone usługi wykonywane w dni wolne od pracy lub święta, gdy nie będzie Inspektora 

nadzoru. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym odbiorze usług. 

 

Pytanie nr 48: 

W związku z formułą ryczałtowego rozliczenia, stałe wynagrodzenie prosimy o informację, co w przypadku 

gdy odcinki dróg z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będą utrzymywane np. drogi będą w 

remontach, czy wynagrodzenie będzie pomniejszane czy też zgodnie z formułą ryczałtową sytuacje takie nie 

będą korektowane. 
 

Odpowiedź: 

Cena ryczałtowa jest niezmienna. Może być pomniejszona jedynie przez nie wykonanie usługi z winy 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 49: 

Jaki zakres zamówienia może zostać zlecony podwykonawcy? 
 

Odpowiedź: 

Kwestia podwykonawcy opisana jest w rozdziale XI w SIWZ. 

 

Pytanie nr 50: 

Pytanie nr 43 - W związku z Rozdziałem XIII SIWZ, pkt 3.2.3, strona 9 prosimy o wyjaśnienie o jakie 

zwiększenie ilości sprzętu chodzi Zamawiającemu w zapisie zamieszczonym pod tabela numer 1. Czy 

zamawiający zwiększał będzie wynagrodzenie w przypadku konieczności zwiększenia ilości sprzętu. 

W sezonie 2016/2017 zaangażowanych było 10 pługopiaskarek, a obecnie Zamawiający wymaga zaledwie 
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6 szt. czy w przypadku trudnych warunków pogodowych, gdy konieczne będzie użycie 10 pługopiaskarek 

Zamawiający zwiększy wynagrodzenie o 50%. 
 

Odpowiedź: 

Zmawiający nie będzie zwiększał wynagrodzenia. 

 

Pytanie nr 51: 

W związku z §13 pkt. 2.5 prosimy o wyjaśnienie sprzeczności. W Rozdziale XIII, pkt. 3.2.3 zamawiający 

ustalił że wykonawca winien dysponować miejscem do magazynowania środków chemicznych nie 

mniejszym niż 1000 Mg, zaś w §13 pkt. 2.5 umowy zapisano, że wykonawca powinien posiadać środki do 

zwalczania śliskości w minimalnej ilości. W paragrafie umownym nie określono tej ilości jak również nie 

określono jej w zapisach odnoszących się do magazynu. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający odniósł się w tym paragrafie umowy do zapisów SIWZ i z nich wynika minimalna ilość. 

 

Pytanie nr 52: 

W związku z pytaniem nr 44 prosimy o poinformowanie w jaki sposób zamawiający będzie ustalał ilość czy 

tez ważył zdeponowaną sól w ilości 1000 Mg. Kto pokryje koszty przeważenia soli. 
 

Odpowiedź: 

Kontrola jest w gestii Zamawiającego i to on sam będzie dokonywał ważenia. 

 

Pytanie nr 53: 

Prosimy o uzupełnienie o parametry techniczne opisu sprzętu zawartego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 Tabela 

1, poz. 5 - zamiatarka uliczna elewatorowa. Prosimy o podanie zakresu w jakim ona powinna pracować by 

Zamawiający uznał, że jest ona odpowiednia. 
 

Odpowiedź: 

W zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. 

 

Pytanie nr 54: 

Prosimy o uzupełnienie o parametry techniczne opisu sprzętu zawartego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 Tabela 

1, poz. 3 - zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacja do mycia ulic. Prosimy o podanie zakresu w jakim 

ona powinna pracować by zamawiający uznał, że jest ona odpowiednia. 
 

Odpowiedź: 

W zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. 

 

Pytanie nr 55: 

Prosimy o uzupełnienie o parametry techniczne opisu sprzętu zawartego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 Tabela 

1, poz. 6 - pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5 m. Prosimy o podanie zakresu w jakim ona 

powinna pracować by zamawiający uznał, że jest ona odpowiednia. Prosimy również o określenie jaka 

powinna mieć instalację do polewania ulic. 
 

Odpowiedź: 

W zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. Zamawiający nie może wskazać rodzaju instalacji do 

polewania. Wskazanie konkretnej instalacji może spowodować wskazanie konkretnego producenta a tym 

samym ograniczenie konkurencji. 

 

Pytanie nr 56: 

Prosimy o uzupełnienie o parametry techniczne opisu sprzętu zawartego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 Tabela 

1, poz. 2 - pojazdy o DMC do 3,5 tony przystosowane do przewozu rzeczy i osób. Prosimy o podanie 

zakresu w jakim ona powinna pracować by zamawiający uznał, że jest ona odpowiednia. 
 

Odpowiedź: 

W zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. 

 

Pytanie nr 57: 

Opublikowana dokumentacja SIWZ nie zawiera wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu. Ten brak 

uniemożliwia sporządzenie tego wykazu. Prosimy uzupełnienie SIWZ o ten wykaz. Specyfikacja jest 

niekompletna i niestaranna. 
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Odpowiedź: 

Przygotowanie wykazu jest w obowiązku Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 58: 

Opublikowana dokumentacja SIWZ nie zawiera wykazu osób. Ten brak uniemożliwia sporządzenie tego 

wykazu. Prosimy uzupełnienie SIWZ o ten wykaz. Specyfikacja jest niekompletna i niestaranna. 
 

Odpowiedź: 

Przygotowanie wykazu jest w obowiązku Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 59: 

Opublikowana dokumentacja SIWZ nie zawiera wykazu usług. Ten brak uniemożliwia sporządzenie tego 

wykazu. Prosimy uzupełnienie SIWZ o ten wykaz. Specyfikacja jest niekompletna i niestaranna. 
 

Odpowiedź: 

Przygotowanie wykazu jest w obowiązku Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 60: 

W Rozdziale XXV SIWZ Zamawiający określił i opisał kryteria oceny. W punkcie pierwszym wskazał, że 

cena ofertowa (C] - 60%, odległość bazy magazynowej (B) - 20%, posiadanie certyfikatu (T) - 20%. Niestety 

tak wskazane wagi procentowych w dalszej części rozdziału przestały obowiązywać. Zamawiający 

dokonując wyjaśnień w ad. b) i ad. c) przestał stosować wagę procentową, a wprowadził kryterium 

punktowe. Powoduje to niezgodność. W związku z powyższym prosimy o poprawienie sposobu oceny ofert, 

ponieważ niewiadomo jak wcześniej wskazane procenty należy odnieść do ustalonej punktacji. 
 

Odpowiedź: 

Wskazane punkty to punkty procentowe. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ (zmiana kryterium oceny 

ofert). 

 

Pytanie nr 61: 

W Rozdziale XXVII, pkt. 7a) SIWZ informacje dotyczące umowy w pkt. 7 Zamawiający wskazał, że zażąda 

przed podpisaniem umowy kserokopii tytułu prawnego do bazy magazynowo-eksploatacyjno-sprzętowej. 

Uprzejmie prosimy o podanie podstawy prawnej na podstawie, której potencjalny wykonawca winien 

przedłożyć Państwu ten dokument. W naszej ocenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. 

w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy nie przewiduje dokumentu, 

który Państwo oczekujecie. 
 

Odpowiedź: 

Wskazane w pytaniu dokumenty żądane są po zakończeniu postępowania. 

 

Pytanie nr 62: 

Prosimy o informację w jaki sposób zostaną zabezpieczone dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorstwa. 

Prosimy również o informację jak zostaną zabezpieczone dokumenty związane z udokumentowaniem 

zawartych umów o pracę. 
 

Odpowiedź: 

Dokumenty zostaną w przechowywane w szafach. 

 

Pytanie nr 63: 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczana „akcja czynna zimowa" w sytuacji gdy nie będą 

występować warunki zimowe w okresie pełnego miesiąca np. tylko w trakcie 5 dni wystąpią warunki 

zimowe, które wymuszą użycie co najmniej połowy sprzętu. 
 

Odpowiedź: 

Rozliczenia między stronami będą odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez 

Wykonawcę za dany miesiąc faktura VAT będzie stanowiła sumę dwóch iloczynów: 

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za 

realizację Zadania 1; oraz 

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem podziału na „akcję czynną” i „akcję 

bierną”) i odpowiedniej stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 2. 
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Pytanie nr 64: 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczana „akcja bierna zimowa" w sytuacji gdy nie będą 

występować warunki zimowe w okresie pełnego miesiąca. 
 

Odpowiedź: 

Rozliczenia między stronami będą odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez 

Wykonawcę za dany miesiąc faktura VAT będzie stanowiła sumę dwóch iloczynów: 

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za 

realizację Zadania 1; oraz 

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem podziału na „akcję czynną” i „akcję 

bierną”) i odpowiedniej stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 2. 

 

Pytanie nr 65: 

Czy gotowość od działania przez, którą rozumie się m.in. działanie przez 7 dni w tygodniu punktu 

dyspozytorskiego, patrolowanie dróg, kontrolowanie warunków atmosferycznych będzie wypłacana przez 

okres całego roku, jeżeli nie to prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający ureguluje wykonanie pracy 

punktu dyspozytorskiego, patrolowanie dróg, kontrolowanie warunków atmosferycznych w pozostałym 

czasookresie. 
 

Odpowiedź: 

Wymienione czynności w pytaniu winny być wkalkulowane w cenę. 

 

Pytanie nr 66: 

Zamawiający w umowie i SIWZ ustalił, że pod pojęciem „gotowości do działania” rozumie m.in. 

pozostawienie w dyspozycji sprzętu w celu prowadzenia działań zapobiegawczych. Gotowość do czynnego 

utrzymania została ustalona na okres 12 miesięcy z 48 miesięcy umowy. W Specyfikacji technicznej - 

Załącznik 4b na stronie 13, w pkt. 4.15 wytłuszczonym drukiem Zamawiający zapisał „Nie dopuszcza się 

angażowania jednostek sprzętowo-transportowych przeznaczonych do zimowego utrzymania dla innych 

zamawiających i do realizacji innych kontraktów". Jak w związku z tym zobowiązaniem Zamawiający 

ureguluje brakujące 36 miesięcy dyspozycyjności sprzętu do jego wyłącznej dyspozycji. 
 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem „gotowość do działania” w umowie i SIWZ nie ma określenia czasowego. Jeżeli Wykonawca 

ma wątpliwość to Zamawiający informuję, że gotowość do działania dotyczy całości realizacji zamówienia tj. 

48 miesięcy. Zamawiający dokonał modyfikacji terminu umowy na 24. 

 

Pytanie nr 67: 

W wycenie, formularzu ofertowym brakuje pozycji za udostępnienie systemu GPS. w związku z tym 

prosimy o zmianę formularza w taki sposób by była możliwa wycena. 
 

Odpowiedź: 

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca winien wkalkulować to w cenę oferty. 

 

Pytanie nr 68: 

W związku z §2 pkt. 4.3 umowy prosimy o informację, co ma zawierać szkolenie pracowników w siedzibie 

Zamawiającego. Czy jest wymagany catering? 
 

Odpowiedź: 

Catering nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 69: 

W związku z §3 pkt. 5 umowy prosimy o informację kto pokryje koszty kontroli stanu technicznego 

pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów? Prosimy również o podanie podstawy prawnej tego 

pomysłu, prosimy również o informację czy Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe na 

wybór Stacji Kontroli Pojazdów, która będzie prowadzić takie kontrole. Czy też wybór należał będzie do 

Szanowanego Pana Dyrektora. Jak często takie kontrole będą przeprowadzane i w jakim zakresie. 
 

Odpowiedź: 

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca winien wliczyć wszystkie koszty w cenę 

oferty. 
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Pytanie nr 70: 

W związku z §6 pkt. 5 umowie zamawiający ustalił że wynagrodzenie wykonawcy ustalane będzie poprzez 

iloczyn „ilości dni realizacji umowy i stawkę wynagrodzenia ryczałtowego". Tak ustalone rozliczenie jest 

niezgodne z formularzem ofertowym. W formularzu ofertowym wykonawcy nie oferują stawki 

wynagrodzenia ryczałtowego w zakresie dnia, a jedynie stawkę miesięczną. Ta rozbieżność powoduje, że nie 

będzie możliwe proponowane w umowie rozliczenie ponieważ zmieniałoby ono treść oferty w stosunku do 

treści umowy. Naruszałby to art. 144 Pzp. Prosimy o dokonanie stosownej zmiany. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi tutaj rozbieżności. Zapis w umowie jest prawidłowy. 

 

Pytanie nr 71: 

W związku z §9 umowy, w którym zawarto żądanie przedstawiania certyfikatu EKTM, ubezpieczenia OC 

pojazdu oraz aktualnych badań technicznych zadeklarowanego sprzętu uprzejmie prosimy o podanie 

podstawy prawnej Państwa oczekiwania. Wskazany przepis umowny jest również niezgodny z SIWZ z 

uwagi na to że w zakresie części pojazdów nie jest wymagane wymóg posiadania certyfikatu EKTM. W 

SIWZ nie wymaga się go od ciągników wyposażonych w rozrzutnik, a także zamiatarki ulicznej 

elewatorowej. Prosimy o wyjaśnienie w związku z tymi pojazdami, co ma przedłożyć Wykonawca. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi tutaj rozbieżności. Zapis w umowie jest prawidłowy. Zapis jest jasny i precyzyjny. 

 

Pytanie nr 72: 

W związku z §9 pkt. 1.6 umowy, w którym Zamawiający zapisał i wyjaśnił zapewnienie stałej gotowości do 

działania ustalono odmienny od pozostałych zapisów SIZW zakres obowiązków dyspozytora. W umowie 

obowiązek ten został rozszerzony o przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego i pozostałych podmiotów 

uprawnionych, prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. 
 

Odpowiedź: 

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z Załącznikami. W związku z czym obowiązują zapisy w SIWZ i umowie. 

 

Pytanie nr 73: 

W związku z §11 pkt. 2 i 3 umowy, w którym Zamawiający domaga się ustalenia osób odpowiedzialnych za 

przedmiot zamówienia wraz z ich obowiązkiem we wspólnej kontroli. Jest oczywistym że realizacja umowy 

która przebiega przez okres 48 miesięcy całodobowo wymaga grupy ludzi do jej realizacji, to praca 

zorganizowana, zespołowa. W związku z tym wymusza to zaangażowanie grupy ludzi do koordynacji. 

Zgodnie z SIWZ to co najmniej 2 osoby. Z uwagi na przepisy prawa pracy zespół ten będzie pracował na 

zmiany, nie jest więc możliwe by na wezwanie Zamawiającego osoby te stawiały się wspólnie, a tak by 

wynikało z zapisu §11 pkt. 3 umowy, prosimy o zmianę tego zapisu, by nie budził on w przyszłości 

wątpliwości. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji terminu umowy na 24 miesiące. Zamawiający nie wymaga, aby osoby 

Wykonawcy dokonywały kontroli jednocześnie. 

 

Pytanie nr 74: 

W związku z §12 pkt. 5 umowy prosimy o wyjaśnienie jak będzie się odbywać kontrola wizualna Inspektora 

nadzoru. 
 

Odpowiedź: 

Z punktu Wykonawcy ważne co Zamawiający będzie kontrolować a to jest opisane w tym paragrafie. 

 

Pytanie nr 75: 

W związku z §7 umowy prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku, gdy Zamawiający w terminie do 5 dni 

roboczych nie zatwierdzi przedstawionych przez Wykonawcę protokołów odbioru Wykonawca jest 

uprawniony do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i wystawienia faktury. 
 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie jest uprawniony do jednostronnego odbioru prac. 
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Pytanie nr 76: 

W związku z Załącznikiem numer 5 „Wykaz ulic letniego utrzymania" uprzejmie prosimy o udostępnienie 

map kartograficznych, które zobrazują przebiegi ulic i ich granice. 
 

Odpowiedź: 

Szczegółowy wykaz został załączony do SIWZ. 

 

Pytanie nr 77: 

W związku z Załącznikiem numer 6 „Wykaz ulic zimowego utrzymania" uprzejmie prosimy o udostępnienie 

map kartograficznych, które zobrazują przebiegi ulic i ich granice. 
 

Odpowiedź: 

Szczegółowy wykaz został załączony do SIWZ. 

 

Pytanie nr 78: 

W związku z Załącznikiem numer 7 „Wykaz ulic bierna akcja zimowa" uprzejmie prosimy o udostępnienie 

map kartograficznych, które zobrazują przebiegi ulic i ich granice. 
 

Odpowiedź: 

Szczegółowy wykaz został załączony do SIWZ. 

 

Pytanie nr 79: 

W związku z wymogiem ustalonym w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 SIWZ prosimy doprecyzować, w co mają 

być wyposażone pomieszczenia socjalne dla pracowników tak by Zamawiający uznał, że te warunki go 

zadowolą. 
 

Odpowiedź: 

Reguluje to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Pytanie nr 80: 

W związku z wymogiem ustalonym w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 SIWZ prosimy doprecyzować, w co ma być 

wyposażony punkt dyspozytorski tak by Zamawiający uznał, że te warunki go zadowolą. 
 

Odpowiedź: 

W narzędzia niezbędne do należytego wykonania usługi oraz zastosowane przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 

Pytanie nr 81: 

W związku z wymogiem ustalonym w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 SIWZ prosimy o doprecyzowanie, co to jest 

zamiatarka uliczna podciśnieniowa. Użyte określenie nie zostało zdefiniowane w SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamiatarka uliczna podciśnieniowa jest to zamiatarka, w której podciśnieniowy system zasysania przenosi 

zanieczyszczenia do zbiornika, najczęściej usytuowanego w tylnej części zamiatarki. 

 

Pytanie nr 82: 

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis zawarty w Rozdziale XIII pkt. 3.2.1 SIWZ, a odnoszący 

się do doświadczenia zawodowego gdzie wykonawca ma wykazać 2 sezony zimowe które trwają w okresie 

od 1 listopada do 31 marca zgodnie z §5 pkt. 3 umowy i mają się zamknąć w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy. Tak sformułowany zapis powoduje, że by wykazać dwa sezony musiałoby to się zawierać w 

okresie 2 lat. 
 

Odpowiedź: 

Okres 12 miesięcy dotyczy wartości umowy. 

 

Pytanie nr 83: 

W związku z wymogiem zawartym w Rozdziale XII pkt. 3.1.1.1 SIWZ sytuacja ekonomiczna prosimy o 

określenie w jaki sposób wykonawca ma wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł. Prosimy również o wyjaśnienie w jaki sposób określono ten 

warunek w szczególności biorąc pod uwagę że roczne świadczenie tej usługi w oparciu o doświadczenie 

ustalono na 1 700 000 zł. 
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Odpowiedź: 

Wykonawca ma przedstawić taki dokument, który będzie potwierdzał spełnianie warunku przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

 
Dyrektor MZUiM 

 

………………………… 

mgr inż. Piotr Wojtala 


