Warszawa, 07.07.2020 r.
DO:

Wykonawców

OD:

Zamawiającego
LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na odbiór, wywóz i zagospodarowanie
(odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z Centrum Medycznego „Żelazna”
sp. z o.o., sygn. sprawy: 2-W-D-07-2020.
_____________________________________________________________________________
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu
pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:
Pytanie 1.
Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w kraju wywołanego pandemią
COVID19, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty wraz z załącznikami
oraz dokumentów składanych na wezwanie w postaci dokumentów elektronicznych
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oficjalny komunikat zamieszczony na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych (informator UZP nr 1/2020):
Komunikacja elektroniczna w czasie epidemii
Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami
za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych
zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą
w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej
możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja
zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2020 8 dokonuje zmiany ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji
w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert,
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zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej
sytuacji. Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie
powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości
złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej
zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2.
Z uwagi na dynamiczny i nieprzewidywalny rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się
wirusa Covid-19, a co za tym idzie niepewność co do możliwości wykonywania przyszłości
umowy o zamówienie na zasadach określonych w SIWZ, wykonawca wnosi:
1. o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ewentualne I) opóźnienia w świadczeniu usług
objętych przyszłą umową o zamówienie lub ii) w razie konieczności zawieszenie
świadczenia usług w części lub w całości – spowodowane epidemią koronawirusa - co
Wykonawca będzie w stanie wykazać Zamawiającemu – nie będzie uznawane przez
Zamawiającego za przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za który
Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność, a co za tym idzie nie będzie stanowiło podstaw
do nakładania na Wykonawcę kar umownych lub formułowania w stosunku do
Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych przez Zamawiającego,
2. o dodanie do wzoru umowy o zamówienie podstawy umożliwiającej jej zmianę stosownie
do rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W obecnej sytuacji odpowiedzialne podejście do
świadczenia usług pielęgnacji terenów zielonych, wymaga przewidzenia w umowie o
zamówienie możliwości odpowiedniego reagowania przez Zamawiającego i przyszłego
Wykonawcę w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, np. poprzez dopuszczenie
czasowych zmian zasad realizacji usługi. W konsekwencji przewidzenie odpowiedniej,
odrębnej podstawy zmian umowy jest obecnie niezbędne.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.
Nowy termin:
 składania ofert: do dnia 10.07.2020 r. do godziny 10.00
 otwarcia ofert: dnia 10.07.2020 r. o godzinie 10.30
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