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Dotyczy:  

 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Letnie i zimowe utrzymanie 

jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa -  wyjaśnienia treści  SWZ. 

 
Pytanie 1:  
Dlaczego zamawiający nie wskazał środków zarządzania środowiskiem, które wykonawca 
będzie stosował podczas wykonywania zamówienia? 
Odpowiedź 1: 
SWZ została sporządzona zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i zawiera 
wszystkie elementy określone w art. 134 ustawy PZP.  
 
Pytanie 2: 
W jakim celu są zawarte wymagania SWZ w rozdziale V. które mają potwierdzić zgodności 
oferowanych usług z kryteriami oceny ofert a nie zostały zawarte dokładne wytyczne i opis 
wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem.  
Odpowiedź 2: 
Na podstawie przedmiotowych środków dowodowych, które należy złożyć zgodnie z 
zapisami pkt V SWZ, Zamawiający oceni ofertę w pozacenowych kryteriach oceny ofert, 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt XVIII.  
W pkt XVIII SWZ Zamawiający opisał kryteria oceny ofert, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposób oceny ofert, i tak: 

 W przypadku kryterium Posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania 

środowiskiem (T) Zamawiający będzie brał pod uwagę przedmiotowy środek 

dowodowy określony w pkt V. 1.1) SWZ, złożony wraz z ofertą. W przypadku braku 

dokumentu Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada certyfikatu wdrożenia 

systemu zarządzania środowiskiem i tym samym w powyższym kryterium przyzna 

ofercie 0 pkt. 

 W przypadku kryterium Emisja spalin (E) Zamawiający będzie brał pod uwagę 

przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt V. 1.2) SWZ, złożone wraz z ofertą. 

W przypadku braku dokumentu dla danego pojazdu, Zamawiający uzna, że pojazd 

ten spełnia normę EURO 4 i tym samym przyzna 0 pkt, zgodnie z powyższymi 

zasadami, nawet jeżeli z tabeli w pkt V Formularza ofertowego będzie wynikało, że 

pojazd spełnia wyższa normę Euro.   

Tym samym zapisy SWZ dot. przedmiotowych środków dowodowych zawarte w pkt V SWZ i 
zapisy dot. kryteriów oceny ofert zawarte w pkt XVIII są wzajemnie uzupełniające.  
Wymóg złożenia przedmiotowych środków dowodowych jest zgodny z art. 106 ustawy PZP. 
 
Pytanie 3: 
Dlaczego zamawiający punktuje kryterium posiadania certyfikatu wdrożenia systemu 
zarządzania środowiskiem na 20%? 
W kryterium oceny w rozdziale XVIII pkt. 2 jest wykazane iż oferent nie posiadający środka 
zarządzania środowiskowego  uzyska za to ocenę „0” czyli w naszym domniemaniu ten 
aspekt nie jest w ogóle potrzebny, ponieważ wychodzi na to że można go mieć ale nie trzeba 
żeby wystartować do tego postępowania a jednak uzyskanie oceny zero zaniża innych 
szanse na pozyskanie zamówienia i ogranicza dostęp. 
 
 



Pytanie 4: 
Czemu do realizacji zmówienia w kryterium oceny oferty tak wysoko punktowane jest aby 
pojazdy spełniały normę EURO 6 z najwyższą oceną 20% skoro wystarczającą normą do 
wykonania zamówienia są pojazdy spełniające normę EURO 4. 
 
Odpowiedź 3 i 4: 
Zgodnie z przepisem art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP najkorzystniejsza oferta może zostać 
wybrana na podstawie kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu, natomiast zgodnie z art. 
242 ust. 2 ustawy PZP kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria 
odnoszące się do aspektów środowiskowych. 
Powyższe oznacza, że Zamawiający ma prawo do takiego ustalania kryteriów oceny ofert, 
które w jego ocenie spełnią zamierzenia wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający kształtując pozacenowe kryteria ma prawo doboru i poszukiwania różnego 
rodzaju rozwiązań, limitowane jedynie koniecznością powiązania kryteriów oceny ofert z 
przedmiotem zamówienia, jego specyfiką i potrzebami zamawiającego. 

Zamawiający już od wielu lat udzielając zamówienia na letnie i zimowe utrzymanie 
jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa przestrzega najwyższych standardów emisji spalin, 
wskazując m.in. na:  
a) zły stan powietrza na Śląsku, którego głównym źródłem jest emisja antropogeniczna 
związana ze źródłami powierzchniowymi, punktowymi oraz liniowymi (transport drogowy),  

b) konieczność wprowadzania dopuszczalnych norm emisji spalin jako jeden ze sposobów 
zapobieżenia emisji spalin do powietrza,  

c) regulacje prawne, których funkcją jest zachowanie w stanie niepogorszonym zasobów 
środowiska (utrzymanie status quo), podejmowanie działań w celu ograniczenia zjawisk, 
które pogarszają stan środowiska,  

d) konieczność zapobiegania lub ograniczania wprowadzania do środowiska substancji lub 
energii (bezpośrednia dyspozycja wynikająca art. 137 ustawy Prawo ochrony środowiska),  
e) fakt, że każda kolejna norma emisji spalin EURO jest mniej szkodliwa dla środowiska niż 
poprzednia oraz że wszyscy producenci pojazdów posiadają w swojej ofercie pojazdy 
spełniające normę EURO 6 .  
Krajowa Izba Odwoławcza również w wyrokach niejednokrotnie podkreśla istotną wagę 
aspektów ekologicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:  
-„ …. w ciągu lat od wydania ww. wyroku można zauważyć nie tylko przyzwolenie, ale wręcz 
nacisk prawa unijnego na kwestie ekologiczne, czego przykładem jest nie tylko dyrektywa 
wskazana przez zamawiającego, ale także nowe dyrektywy zamówieniowe z 2014 r. 
(2014/24/UE i 2014/25/UE). Jego śladem zaś musi pójść zarówno ustawodawstwo krajowe, 
jak i, przede wszystkim, praktyka. Nie można też stwierdzić, że wymóg nie znajduje żadnego 
racjonalnego uzasadnienia - jest nim choćby czynnik ekologiczny, który na gruncie prawa 
unijnego (a zatem i polskiego) jest uznawany za dobro samo w sobie, niezależnie od 
bezpośrednich korzyści, które mógłby odnieść zamawiający czy beneficjenci usług … .” (KIO 
2332/15),  
- „ Wprowadzenie aspektów środowiskowych jako kryteriów oceny ofert miało na celu 
ograniczenie lub uniknięcie degradacji środowiska naturalnego, a tam, gdzie to możliwe, 
również jego poprawę, poprzez redukcję emisji CO2, zmniejszenie hałasu czy też 
zmniejszenie ilości substancji szkodliwych, jakie mogą być emitowane do środowiska. 
Kryteria te wpisują się w obwiązujące na obszarze Unii Europejskiej przepisy, dotyczące 
ochrony środowiska, które stają się coraz bardziej rygorystyczne w zakresie norm wielkości 
emisji pojazdów. Obowiązkowe stosowanie określonych norm w wyżej wskazanych 
obszarach nie stoi na przeszkodzie formułowaniu przez Zamawiających wyższych wymagań 
niż przewidują to normy i uwzględniać czynniki oddziaływania na środowisko w ramach 
powyższego kryterium jako podstawę do oceny ofert.” (KIO 1878/18).  

W związku z tym również w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał 
pozacenowe kryteria oceny ofert w taki sposób, aby odpowiadały one aktualnym trendom w 
zakresie ochrony środowiska i ekologii, dlatego 40% wagi kryteriów oceny ofert zajmują 
aspekty środowiskowe, w tym 20% kryterium „emisja spalin” i 20 % kryterium Posiadanie 
certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T). 

Brak certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w żaden sposób nie 
wyklucza Wykonawcy z udziału w postepowaniu -Wykonawca, który nie posiada certyfikatu 
może wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie oceniona 



zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w pkt XVIII SWZ. Zamawiający wskazuje 
ponadto, że posiadanie certyfikatu nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Tym samym 
zarzut sformułowany przez Wykonawcę w pytaniu 2 nie znajduje potwierdzenia. 
   

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający 
ustalając wagę poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz sposób ich oceny, działał  
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo zamówień 
publicznych i ustawą o finansach publicznych oraz w oparciu o swoją wiedzę dotyczącą 
norm emisji spalin obowiązujących na przestrzeni kolejnych lat. 
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