
 

 

                                                    Otwock – Świerk, 28 czerwca  2019 r. 

 

 

Dotyczy: 

Wykonanie koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych  

(Znak sprawy: Przetarg 4/ Koncepcja instalacji spalania odpadów promieniotwórczych/ 2019), 

 

 

Zamawiający informuję, iż trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na 

pytania. Poniżej zestaw pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1: 

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy zapisami określającymi okres realizacji zamówienia, tj.  

a) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP, sekcja 2 ppkt. 8: 140 dni,  

b) SIWZ - Punkt 2.3 (strona 4) oraz Istotne Postanowienia Umowy - paragraf 2:  

dla wykonania koncepcji maksymalnie 20 tygodni od dnia podpisania umowy (skrócenie tego terminu o oznaczona 

ilość tygodni stanowi kryterium oceny ofert),  przy jednoczesnym oznaczeniu nie cyklem realizacji (liczonym od daty podpisania umowy) 

ale konkretną datą (10.11.2019r.) terminu wykonania harmonogramu, zestawienia nakładów inwestycyjnych (czynność opisana w 

ppkt. b)), wnosimy  o ujednolicenie wyżej wymienionych zapisów w szczególności o określenie terminu dla wykonania 

czynności opisanych w ppkt b) nie datą ale cyklem realizacji określonym w tygodniach. 

Wnosząc o powyższe pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu na okoliczność następującą: 

Przy zachowaniu dotychczasowego terminu składania ofert (03.07.2019 r.) najwcześniejszym terminem podpisania umowy jest według 

naszych wyliczeń dzień 24.07.2019 r. (przy obliczaniu tego terminu, przyjęliśmy minimalne wymagane przepisami Pzp terminy na: 

 przedłożenie przez najwyżej ocenionego Wykonawcę dokumentów formalnych  

 minimalny okres jaki musi upłynąć od wyboru oferty najkorzystniejszej do podpisania umowy. 

Przyjmując zatem datę 24.07.2019r. jako datę zawarcia umowy, dla maksymalnego 20 tygodniowego okresu realizacji umowy, 

otrzymuje się końcową datę realizację tejże umowy 11.12.2019r. (tu przypomnienie, że oferty z takim okresem realizacji będą ofertami 

ważnymi i niepodlegającymi odrzuceniu). Jednocześnie wskazujemy, iż Zamawiający sam w treści SIWZ w opisie kryteriów oceny 

pozacenowych wyraźnie wskazał, że maksymalny okres skrócenia to 4 tygodnie czyli otrzymujemy wtedy datę 13.11.2019r. Widać 

wyraźnie w naszej ocenie niespójności zapisów wymagające ujednolicenia. Bowiem zapisy w brzmieniu aktualnym wskazują na żądanie 

przez Zamawiającego wykonania przez Wykonawców świadczenia niemożliwego. Dodatkowo wskazujemy, iż w poprzednim 

unieważnionym postępowaniu przetargowym Zamawiający dla czynności opisanych w ppkt. b) również wskazał datę 10.11.2019r. 

Czasokres pomiędzy datą złożenia ofert w postępowaniu poprzednim (17.06.2019r.) a obecnym (03.07.2019r.) to 2,5 tygodnia. O tyle 

realnie Zamawiający skrócił wykonawcom termin wykonania czynności dla ppkt. b). W poprzednim postępowaniu przetargowym nie 



 

 

złożono żadnej oferty (taka była okoliczność faktyczna unieważnienia postępowania). Zatem prawdopodobnym jest, że i w tym 

postępowaniu Wykonawcy odstąpią od złożenia ofert z powodu żądania od nich wykonania świadczenia niemożliwego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmiany terminu dla wykonania zakresu przedmiotowego wskazanego w SIWZ - 

punkt 2.3 lit. b oraz w § 2 ust. 1 lit. b istotnych postanowień (harmonogram oraz zestawienia nakładów 

inwestycyjnych). Realizacja w/w zakresu przedmiotowego w terminie do dnia 10 listopada 2019 r., jest 

oparta na potrzebach i obowiązkach prawnych ZUOP jako Zamawiającego tzn. przygotowania i 

przekazania do  Ministerstwa Energii, opisu kolejnych działań inwestycyjnych w zakresie realizacji 

instalacji spalania odpadów promieniotwórczych w 2020 r. Zamawiający nie wskazuje wytycznych ani 

metodologii sposobu wykonania harmonogramu oraz zestawienia nakładów inwestycyjnych, ale oczekuje 

przygotowania w/w dokumentów z uwzględnieniem szczegółowego opis przedmiotu zamówienia, który  

został zawarty w załączniku nr 1 do siwz, informacji pozyskanych przez Wykonawcę w toku realizacji 

zamówienia oraz realiów rynkowych. Z samej istoty harmonogramu oraz zestawienia nakładów 

inwestycyjnych wynika, iż tego rodzaju dokumenty mają charakter dokumentów planistycznych, których 

sposób realizacji oraz termin może ulec zmianie w wyniku wystąpienia zakładanych ryzyk. W 

konsekwencji Zamawiający może  załączyć, do przekazanego harmonogramu oraz zestawienia nakładów 

inwestycyjnych, opis ryzyka (które mogą spowodować zmianę danych) z jego odniesieniem do konkretnej 

pozycji harmonogramu oraz zestawienia nakładów inwestycyjnych.     

Zamawiający dokonał analizy możliwości terminów realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 

wariantu maksymalnego skrócenia przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia (4 tygodnie) i nie 

zidentyfikował żądanie przez Zamawiającego wykonania przez Wykonawców świadczenia niemożliwego. 

Po przeprowadzeniu pogłębionej analizy Zamawiający przyjął, iż harmonogram oraz zestawienie 

nakładów inwestycyjnych), które zostanie przedstawione do dnia 10 listopada 2019 r., powinno mieć 

charakter dokumentu finalnego, a nie projektu.  Jednakże na podstawie wniosku Wykonawcy i analizie 

stanu faktycznego, Zamawiający może wyrazić zgodę na wyznaczenie dodatkowego terminu Wykonawcy 

na dokonanie dodatkowych prac dotyczących harmonogramu oraz zestawienia nakładów inwestycyjnych w 

celu poprawy jakości w/w dokumentów.   

 

Pytanie 2: 

Prosimy o wyraźne wskazanie, w którym momencie Wykonawcy muszą przedłożyć pełnomocnictwo, w sytuacji, gdy oferta podpisywana 

jest przez inną osobę niż określona w dokumencie rejestracyjnym firmy jego reprezentacja?  

Wskazujemy bowiem na rozbieżności: Rozdział 5 SIWZ (strona 11) punkt 3 ppkt b), z którego wynika, że pełnomocnictwo takie 

przedkłada się po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 2 a z kolei w Rozdziale 10 punkt 6 (strona 17) wynika, że pełnomocnictwo takie 

przedkłada się wraz z ofertą. 



 

 

Odpowiedź: 

W sytuacji, gdy oferta podpisywana jest przez inną osobę niż określona w dokumencie rejestracyjnym firmy 

jego reprezentacja, Wykonawcy powinni przedłożyć pełnomocnictwo, wraz z ofertą. W razie braku 

złożenia pełnomocnictwa Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 (o czym mowa w rozdziale 5 SIWZ 

(strona 11) punkt 3 ppkt b), wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia. Zamawiający nie widzi w tym 

zakresie rozbieżności pomiędzy zapisami siwz.  

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie jest podzielone na części. Takie wrażenie można odnieść bowiem, z informacji zamieszczonej 

na końcu ogłoszenie o zamówieniu opublikowanym z Bzp oraz z przywołanego wyżej punktu 3 w Rozdziale 5 SIWZ cyt. (…) 

3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do 

złożenia (…) 

Odpowiedź: 

Zamówienie nie jest podzielone na części. Punkt 3 w rozdziale 5 SIWZ powinien brzmieć: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia (…) 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne zdefiniowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciami zawartymi w paragrafie 7 Istotnych 

Postanowień Umowy tj.: 

 ppkt. 1.4 rażące naruszenie istotnych warunków umowy; 

 ppkt. 1.5 trwałego naruszenia warunków umowy. 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego powodzenie w realizacji zamówienia wymaga ścisłej i rozbudowanej współpracy 

stron z uwzględnieniem przekazywania informacji chronionych. W takiej sytuacji wprowadzenie 

zamkniętego katalogu stanów faktycznych, które mogą zostać potraktowane jako rażące i trwałe 

naruszenie warunków umowy jest niemożliwe, dlatego Zamawiający wprowadził w  paragrafie 7 wskazane 

klauzule o charakterze generalnym.  

Jako rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiający może przykładowo wskazać zaniechanie 

przeprowadzenia przez Wykonawcę wizyty studyjnej w siedzibie ZUOP. Natomiast, jako przykład 

trwałego naruszenia warunków umowy można wskazać naruszenie przez Wykonawcę obowiązków 

wskazanych w § 1 ust 7 istotnych postanowień umowy 

 

Pytanie 5 



 

 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w paragrafie 11 punkt 1 ppkt. 4 istotnych postanowień umowy, w którym mowa jest o kosztorysie 

ofertowym. Tymczasem z zapisu na stronie 5 SIWZ (pierwsze zdanie od góry) wynika jednoznacznie, że wynagrodzenie jest ryczałtowe a 

dodatkowo z żadnego zapisu SIWZ i Istotnych Postanowień Umowy nie wynika, że jakikolwiek kosztorys ofertowy jest wymagany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 pkt. 1 ppkt. 4 w następujący sposób:  

„4) zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) w przypadku braku środków finansowych lub gdy 

wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka istotne trudności (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest 

wykonany zakres umowy potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez Strony, z 

uwzględnieniem kosztorysu poniesionych kosztów przedstawionego przez Wykonawcę - Wykonawcy nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy)”, 

Pytanie 6: 

Zamawiający w paragrafie 1A Istotnych Postanowień Umowy zawarł zapis cyt. (…) 2. Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy prawo 

zamówień publicznych  pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę opracowania, tym samym 

dopuszcza możliwość podwykonawstwa do wykonywania czynności i działań technicznych (np. analiz i ekspertyz)  mających na celu 

zapewnienie wysokiej jakości treści opracowania. (…), tymczasem z żadnego zapisu podstawowej SIWZ nie wynika taki warunek 

Zamawiającego. W tym zakresie wskazujemy na niezgodność treści SIWZ z art. 36 ust. 2 ppkt. 10 Pzp. Wnosimy o odpowiednie 

zmodyfikowanie SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza w rozdziale 2 siwz pkt. 8, o następującym brzmieniu:  

„Zgodnie z art. 36 ust. 2 ppkt. 10 prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuję, iż  zgodnie z art. 

36a ust. 2 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych, tym samym 

dopuszcza możliwość podwykonawstwa wyłącznie do wykonywania czynności i działań technicznych (np. 

analiz i ekspertyz pomocniczych)  mających na celu zapewnienie wysokiej jakości informacji i obliczeń 

zawartych w treści koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych”.  

§ 1 A  ust. 2 otrzymuje identyczne brzmienie jak w/w pkt. 8 w rozdziale 2 siwz.  

 

Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych (patrz Rozdział 1 punkt 5 SIWZ). Wątpliwości 

nasze wynikają z faktu, iż w ogłoszeniu o Zamówieniu opublikowanym w BZP w punkcie IV.I.5.) zapisane jest cyt. (…) Dopuszcza 

się złożenie oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej (…). 

 

Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. W konsekwencji Zamawiający w powyższym 

zakresie nie wypełnił  pkt. IV.1.5.) w ogłoszeniu, ale system informatyczny BZP uwzględnił w wydruku 

w/w pkt z pytaniami pomimo braku wskazania przez Zamawiającego pozytywnych odpowiedzi.    

 

 

Pytanie 8:  

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że okolicznością na podstawie której Zamawiający, w czasie realizacji umowy może wyrazić 

sprzeciw na zmianę członka personelu kluczowego Wykonawcy tylko i wyłącznie w sytuacji gdy nowo zaproponowana osoba nie spełnia 

warunków brzegowych opisanych w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w czasie realizacji umowy może wyrazić sprzeciw na zmianę członka 

personelu kluczowego Wykonawcy tylko i wyłącznie w sytuacji gdy nowo zaproponowana osoba nie 

spełnia warunków -opisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 9: 

Wnosimy o wykreślenie w treści Rozdział 4 punkt 5 ppkt. b) tiret pierwszy słów następujących słów: „przedstawi dowody określające 

czy te usługi zostały wykonane należycie”. Wskazujemy na niezgodność tego zapisu z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia (DU z 2016r., poz. 1126), z których jednoznacznie wynika, że w przypadku osób/ personelu takie żądanie jest 

bezprawne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdział 4 pkt 5 lit. a i b (tiret 1) w następujący sposób:  

„5. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 

2.lit. c), jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

przynajmniej jedno opracowanie przed inwestycyjne tj. studium wykonalności lub opracowanie 

koncepcyjne lub projekt techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu termicznego (spalanie, 

piroliza, plasma) przetwarzania odpadów promieniotwórczych, wraz z załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy 



 

 

b) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane do wykonania niniejszego zamówienia 

(personel kluczowy) tj.  

 przynajmniej 2  osobami posiadającymi wykształcenie wyższe techniczne, z których każda  

uczestniczyła samodzielnie lub w zespole przy opracowaniu przynajmniej jednego opracowania przed 

inwestycyjnego tj. studium wykonalności lub opracowanie koncepcyjne lub projekt 

techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu termicznego (spalanie, piroliza, plasma) 

przetwarzania odpadów promieniotwórczych, (przedstawi dowody określające czy te usługi zostały 

wykonane należycie), „ 

 

 

 

 


