Ostrowiec Świętokrzyski, 14 kwietnia 2022 r.

Or.271.28.6.2022

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej danej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania
Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących
postępowania pn: Opracowanie dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego do 2032 roku”, w tym przeprowadzenie procedury „Strategicznej Oceny
Oddziaływania na Środowisko” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 marca
2022 r. pod numerem 2022/BZP 00107447/01 oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp
wprowadza zmiany do specyfikacji warunków zamówienia.

Treść pytań Wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.
Pytanie 1. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych tj. § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 i modyfikację poprzez wskazanie, że data podana w Rozdziale II pkt. 1
i 2 OPZ jest dniem przekazania dokumentacji niezawierającej wad, a nie datą podpisania protokołu.
Związanie terminu wykonania przedmiotu umowy z podpisaniem protokołu powoduje, że faktyczny czas
wykonania przewidziany przez Wykonawcę skraca się o czas niezbędny na sprawdzenie dokumentacji
przez Zamawiającego, co jest okolicznością niezależną od Wykonawcy i nie związaną z jego
działaniami. Skorelowanie terminu wykonania przedmiotu umowy z podpisaniem protokołu odbioru
powoduje, że Wykonawca może zostać obciążony karami umownymi, w związku z okolicznościami
od niego niezależnymi, co jest zakazane w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści Rozdziału II Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych tj. § 5 ust. 2 pkt 3 i modyfikację poprzez wskazanie, że data w § 6 jest dniem przekazania
dokumentacji niezawierającej wad, a nie datą podpisania protokołu. Związanie terminu wykonania
przedmiotu umowy z terminem podpisania protokołu powoduje, że faktyczny czas wykonania
przewidziany przez Wykonawcę skraca się o czas niezbędny na sprawdzenie dokumentacji przez

Zamawiającego, co jest okolicznością niezależną od Wykonawcy i nie związaną z jego działaniami.
Skorelowanie terminu wykonania przedmiotu umowy z podpisaniem protokołu odbioru powoduje,
że Wykonawca może zostać obciążony karami umownymi, w związku z okolicznościami od niego
niezależnymi, co jest zakazane w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści Rozdziału II Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 3. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych tj. § 5 ust. 7 i wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia. Mając na uwadze
obecną sytuację w kraju oraz sytuację międzynarodową związaną z wojną w Ukrainie, które powodują
drastyczny i nieprzewidywalny wzrost cen i kosztów realizacji zamówień uzasadnionym jest z punktu
widzenia interesów Wykonawcy, jak i Zamawiającego wprowadzenie możliwości waloryzacji
wynagrodzenia, które pozwoli zminimalizować ryzyko np. niewykonania przedmiotu umowy w całości,
z uwagi na sytuację gospodarczą na rynku.”

Odpowiedź: Zamawiający treść § 5 ust. 7 załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektowanych
postanowień umownych, pozostawia w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 4. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych tj. § 5 ust. 8 i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia określonego w ust. 1 także wówczas, jeżeli w chwili zawarcia niniejszej umowy
nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy chyba,
że koszty te lub ich wysokość były niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy.”
Określenie wynagrodzenia jako wynagrodzenia ryczałtowego nie może powodować przerzucenia
na Wykonawcę wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym niemożliwych
do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający treść § 5 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektowanych
postanowień umownych, pozostawia w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 5. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych oraz Załącznika nr 1 do SWZ OPZ Rozdział III i określenie terminu wykonania przedmiotu
umowy oraz terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia w miesiącach. Zgodnie z art. 436
p.z.p. terminy zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych oraz, w razie potrzeby, planowane
terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach,
tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione
obiektywną przyczyną. Zamawiający w treści SWZ nie wskazał przyczyny, dla której uzasadnione
byłoby określenie terminów poprzez wskazanie konkretnej daty.”
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Odpowiedź: Opracowanie będące przedmiotem zamówienia jest realizowane ze środków
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/17/22.
Z uwagi na graniczny termin rozliczenia dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania,
który przypada na dzień 31.03.2023 roku konieczne jest wskazanie terminu zakończenia
przedmiotu zamówienia jako sztywno określona data, tj. 28 luty 2023 roku. Termin rozliczenia
otrzymanego dofinansowania jest obiektywną przyczyną wskazania daty wykonania przedmiotu
zamówienia.

Pytanie 6. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych i modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1 poprzez odstąpienie od naliczania kar umownych za dany etap
i nadaniu mu brzmienia: „w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 6 – w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Zamawiający treść § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektowanych
postanowień umownych, pozostawia w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 7. „W przypadku nieuwzględnienia wniosku z pkt 6 i pozostawienie kar za zwłokę w realizacji
danego etapu, zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych i modyfikację § 7 poprzez wskazanie, że w przypadku naliczenia kary umownej za zwłokę
w realizacji danego etapu kara umowna będzie naliczana od wynagrodzenia brutto za etap, którego
dotyczy zwłoka.”

Odpowiedź: Zamawiający treść § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektowanych
postanowień umownych, pozostawia w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 8. „W przypadku nieuwzględnienia wniosku z pkt 6 i pozostawienie kar za zwłokę w realizacji
danego etapu, zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych i modyfikację § 7 poprzez dodanie postanowienia: „Zamawiający odstąpi od dochodzenia kar
umownych za zwłokę w realizacji danego etapu, w sytuacji, gdy przedmiot umowy zostanie wykonany
w terminie określonym w § 6.”

Odpowiedź: Zamawiający treść § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektowanych
postanowień umownych, pozostawia w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 9. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych i modyfikację § 7 poprzez obniżenie łącznej wysokości kar umownych, których może
dochodzić Zamawiający do 20%.
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Odpowiedź: Zamawiający treść § 7 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektowanych
postanowień umownych, pozostawia w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 10. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych i modyfikację § 9 poprzez doprecyzowanie sposobu dokonywania zmian w umowie. Zgodnie
z art. 440 w zw. z art. 436 pkt 4 p.z.p. umowa powinna zawierać postanowienia określające zasady
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy.”

Odpowiedź: Art. 436 pkt. 4 Pzp w swojej treści odnosi się do umów zawieranych na okres
dłuższy niż 12 miesięcy. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia, która zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą nie jest umową zawartą na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zamawiający
treść § 9 załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektowanych postanowień umownych pozostawia bez
zmian.

Pytanie 11. „Zwracamy się o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWZ Projektowanych postanowień
umownych i modyfikację § 7 ust. 4 i nadanie mu brzmienia: „W przypadku, o którym mowa w ust. 3,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
wykonanej do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego.” Za zasadne
należy uznać w przypadku odstąpienia od umowy nie z winy Wykonawcy zapłatę wynagrodzenia
Wykonawcy za wszystkie prace wykonane do dnia odstąpienia. W przypadku rezygnacji przez
Zamawiającego z dalszej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca nie może ponosić z tego tytułu
negatywnych konsekwencji i zostać pozbawiony wynagrodzenia za prace wykonane.”

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji treści § 7 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ tj.
Projektowanych postanowień umownych, który otrzyma brzmienie: „4. W przypadku, o którym
mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy wykonanej do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez
Zamawiającego.”

Pytanie 12. „Nowelizacja ustawy wymogła obowiązek zakupu samochodów elektrycznych na
oferentach, jednakże ze względu na sytuację rynkową i trudności w dostawach niemożliwe jest
spełnienie tego wymogu przez większość oferentów i ogranicza to konkurencję, czy Zamawiający może
się odnieść do zapisu SWZ Rozdział 2 pkt. 5 i wskazać jakie pojazdy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych
w art. 2 pkt. 12) i 14) definiuje pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane gazem ziemnym.
Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie używał pojazdów
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
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drogowym nie jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości pojazdów o napędzie
elektrycznym lub napędzanych gazem ziemnym.

Pytanie 13. „Prosimy o wyjaśnienie zapisu SWZ Rozdział 2 pkt. 4 jak Zamawiający interpretuje ten
zapis?

Odpowiedź: Zapis Rozdziału 2 pkt. 4 SWZ ma charakter ogólny, którego zasadność stosowania
uzależniona jest od okoliczności mających wpływ na konieczność jego stosowania.

Pytanie 14. „Czy Zamawiający uzna następujący warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
tj: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum dwa dokumenty o charakterze
strategicznym - plany adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców
i wartością zamówienia nie mniejszą nić 30 000,00 zł brutto za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi
referencje dotyczące wykonania strategii finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu
dla Gmin z co najmniej 30 000 mieszkańców?”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany brzmienia Rozdziału 5 pkt. 4 pkt. 1 SWZ, który otrzyma
brzmienie: „1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum: dwa plany adaptacji
do zmian klimatu, których każdy opracowany był dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców
lub dwa inne dokumenty o charakterze spójnym z przedmiotem zamówienia tj. strategie
finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców, diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców, opracowania studialne z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast
z co najmniej 30 000 mieszkańców, badania naukowe lub prace rozwojowej służące adaptacji
do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców lub kombinację powyższych
dokumentów, dla przykładu: jeden plan adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej
30 000 mieszkańców i jedną strategię finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian
klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców.”

Pytanie 15. „Czy Zamawiający posiada model hydrauliczny kanalizacji deszczowej w granicach
administracyjnych miasta/docelowego zakresu opracowania? Jeżeli tak, to czy Zamawiający planuje
przekazać model Wykonawcy na potrzeby wykonania zamówienia? Jeżeli nie, to czy Zamawiający
dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia bez użycia modelu hydraulicznego kanalizacji
deszczowej?”
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej
w granicach administracyjnych miasta. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu
zamówienia bez użycia modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej.
Pytanie 16. „OPZ zawiera następujący zapis: „Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane
przez niego dane i informacje w zakresie kanalizacji deszczowej na terenie miasta”. Co wchodzi
w zakres posiadanych przez Zamawiającego danych i informacji? W szczególności prosimy
o odniesienie się do następujących kwestii:
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

Czy Zamawiający posiada mapę przebiegu kanalizacji deszczowej zamkniętej i otwartej
w postaci warstwy GIS lub ewentualnie w postaci plików CAD? Jeśli nie, to w jakiej formie dane
te są dostępne?
Czy Zamawiający posiada informację o następujących właściwościach przewodów lub kanałów
kanalizacji:
− Kształt i wymiary przekroju,
− Długość odcinków miedzy studzienkami,
− Identyfikator studzienek podłączonych do poszczególnych przewodów,
− Materiał?
W przypadku posiadania powyższych danych lub ich części, czy Zamawiający posiada je
w postaci cyfrowej?
Czy Zamawiający posiada informację o następujących charakterystykach studzienek
kanalizacji:
− Rzędna powierzchni,
− Rzędna dna,
− Identyfikator przewodów podłączonych do poszczególnych studzienek?
W przypadku posiadania powyższych danych lub ich części, czy Zamawiający posiada je
w postaci cyfrowej?
Czy Zamawiający posiada informacje o lokalizacji, przekroju i rzędnych wylotów kanalizacji?
Czy Zamawiający posiada informacje o lokalizacji, objętościach i rzędnych zbiorników, jeżeli takie
są obecne?
Czy Zamawiający posiada informacje o lokalizacji urządzeń sterujących przepływem (pompy,
zasuwy) oraz dokładny opis sposobu ich funkcjonowania?
Czy Zamawiający posiada wyniki monitoringu przepływu wód w kanalizacji? Jeżeli tak, to jakie
mają one charakter:
− Pomiary chwilowe / uśrednione?
− Jak częste?
− Z ilu punktów pomiarowych?
Czy Zamawiający posiada informację o zlewniach poszczególnych części kanalizacji
deszczowej?
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie użycia danych przez Wykonawcę do tych przekazanych
przez Zamawiającego?
Jeżeli nie, to czy Zamawiający oczekuje wykonania jakiegoś rodzaju prac inwentaryzacyjnych w
celu uzupełnienia danych opisujących aktualny stan kanalizacji deszczowej?
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Odpowiedź:
dot. ppkt. a) Zamawiający nie posiada mapy przebiegu kanalizacji deszczowej
dostępnych w warstwie GIS lub plików CAD. Trasy i lokalizacja kanalizacji deszczowej na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dostępne są w na ogólnodostępnym portalu Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem
http://ostrowiec.geoportal2.pl Zamawiający posiada zestawienie kanalizacji deszczowej
stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
dot. ppkt. b) Zamawiający posiada informację dotyczącą kształtu i wymiaru przekroju
kanalizacji deszczowej, Zamawiający posiada informacje dotyczące materiału, Zamawiający
nie posiada informacji dotyczącej długości odcinków między studzienkami (informacje te można
uzyskać na ogólnodostępnym portalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl,
Zamawiający nie posiada Identyfikatora studzienek podłączonych do poszczególnych
przewodów, Zamawiający posiada dane dotyczące kształtu, wymiaru i materiału kanalizacji
deszczowej dostępne w postaci cyfrowej w formacie xlsx;
dot. ppkt. c) Zamawiający posiada informacje dotyczące informacji o charakterystykach
studzienek kanalizacji deszczowej: rzędna powierzchni, rzędna dna; Zamawiający nie posiada
identyfikatora przewodów podłączonych do poszczególnych studzienek;
dot. ppkt. d) Zamawiający posiada informacje dotyczące lokalizacji, przekroju i rzędnych
wylotów kanalizacji;
dot. ppkt. e) Zamawiający posiada informacje dotyczące lokalizacji, objętości i rzędnych
zbiorników;
dot. ppkt. f) Zamawiający posiada informacje o lokalizacji urządzeń sterujących
przepływem;
dot. ppkt. g) Zamawiający nie prowadzi i nie posiada wyników monitoringu przepływu
wód w kanalizacji deszczowej;
dot. ppkt. h) Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej zlewni poszczególnych
części kanalizacji deszczowej;
dot. ppkt. i) Zamawiający nie oczekuje wykonania jakiegoś rodzaju prac
inwentaryzacyjnych w celu uzupełnienia danych opisujących aktualny stan kanalizacji
deszczowej. Zamawiający oczekuje sporządzenia rzetelnej analizy w oparciu o dane
ogólnodostępne na portalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl oraz materiały przekazane
przez Zamawiającego jak również opracowania własne Wykonawcy niezbędne do realizacji
analizy.
Pytanie 17. „Czy kanalizacja deszczowa obejmuje całe miasto, czy tylko określoną jego część?”
Odpowiedź: Kanalizacja deszczowa obejmuje określoną część miasta, jej przebieg dostępny jest
na ogólnodostępnym portalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl
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Pytanie 18. „Czy wody opadowe z obszaru miasta odprowadzone są wyłącznie przy wykorzystaniu
kanalizacji deszczowej czy też również przy wykorzystaniu kanalizacji ogólnospławnej? Jeśli
wykorzystywana jest także kanalizacja ogólnospławna, to czy Zamawiający również przewiduje jej
uwzględnienie w analizach oraz czy Miasto posiada (i udostępni Wykonawcy) informacje na jej temat
(zgodnie z zakresem określonym w powyższym punkcie 2)?”
Odpowiedź: Wody opadowe z obszaru miasta odprowadzane są wyłącznie przy wykorzystaniu
kanalizacji deszczowej. Na terenie miasta nie ma kanalizacji ogólnospławnej.
Pytanie 19. „W odniesieniu do zapisów SWZ w zakresie warunków udziału w postępowania (Rozdział
5) dotyczącej 4. Zdolności technicznej lub zawodowej, pkt. 1) dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia Wykonawca proponujemy
rozszerzyć okres referencji do 5 lat oraz ująć w definicji dokumentów również dokumenty dotyczące
opracowania diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla obszarów funkcjonalnych
oraz opracowania studialne mające na celu poprawę zagospodarowania wód opadowych.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany brzmienia Rozdziału 5 pkt. 4 pkt. 1 SWZ, który otrzyma
brzmienie: „1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum: dwa plany adaptacji
do zmian klimatu, których każdy opracowany był dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców
lub dwa inne dokumenty o charakterze spójnym z przedmiotem zamówienia tj. strategie
finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców, diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców, opracowania studialne z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast
z co najmniej 30 000 mieszkańców, badania naukowe lub prace rozwojowej służące adaptacji
do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców lub kombinację powyższych
dokumentów, dla przykładu: jeden plan adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej
30 000 mieszkańców i jedną strategię finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian
klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców.”

Pytanie 20. „Czy Zamawiający poprzez uwzględnienie sieci kanalizacyjnej rozumie analizę
przepustowości sieci z wyznaczeniem obszarów podtopień na skutek wybicia deszczówki ze studzienek
kanalizacyjnych?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21. „Czy Zamawiający w ramach analizy podtopień będzie wymagał modelowania
hydraulicznego dwuwymiarowego? Jeśli tak to prosimy o podanie długości sieci kanalizacyjnej którą
należy uwzględnić w opracowaniu oraz szczegółowej specyfikacji przekazanych danych dotyczących
sieci jakie zamierza przekazać Zamawiający oraz w jakim formacie Zamawiający przekaże dane, czy
będą to pliki dwg lub shp z przebiegiem kolektorów i lokalizacją studzienek wraz z atrybutami (średnica
kolektora, rzędne dna kolektora na wlocie i wylocie, średnica studzienek, rzędne dna studzienek, dane
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dotyczące zbiorników sieciowych i pompowni). Czy będzie to inna forma danych, jeśli tak to jaka?
Prosimy też o przekazanie informacji jakie dane powinien pozyskać wykonawca w własnym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający w ramach analizy podtopień nie będzie wymagał modelowania
hydraulicznego dwuwymiarowego.

Pytania 22. „Zwracamy się z prośbą o podanie wartości budżetu zamówienia.”

Odpowiedź: Środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający
poda do publicznej wiadomości przed otwarciem ofert.

Pytanie 23. „Czy Zamawiający w ramach wykonania analizy podtopień będzie wymagał przygotowania
bazy danych dla analizowanych kanalizacji? Jeżeli tak to jaka powinna być szczegółowość tej bazy
danych?

Odpowiedź: Zamawiający w ramach wykonania analizy podtopień nie będzie wymagał
przygotowania bazy danych dla analizowanych kanalizacji. Zamawiający wymagał będzie, aby
analiza miejsc zagrożonych podtopieniem i zalaniem spowodowanym deszczem nawalnym
zawierała informacje takie jak: powierzchnia zalania, objętość zalania, maksymalna głębokość
zalania, rzędna terenu i zwierciadła wody.

Pytanie 24. „Mając na uwadze konieczność potwierdzenia udziału w Zamówieniu szerokiej listy
ekspertów wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20 kwietnia 2022 r.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał uprzednio zmiany terminu składania ofert
do dnia 20.04.2022 r. Uwzględniając zakres wprowadzonych zmian do specyfikacji warunków
zamówienia oraz ich istotność dla sporządzenia oferty, zamawiający przedłuża termin składania
ofert do dnia 25.04.2022 r. Informację o zmienionych terminach zamawiający podaje w rozdziale
„Informacja o zmianie terminów” niniejszego pisma.

Pytanie 25. „Zwracamy się z prośba o zmianę treści warunku opisanego w Rozdziale 5 Warunki udziału
w postępowaniu, pkt 4 podpunkt 1 dotyczących wymaganego doświadczenia, gdzie Zamawiający opisał
wymaganie, jako cyt. „(…) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum dwa dokumenty
o charakterze strategicznym - plany adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców i wartością zamówienia nie mniejszą nić 30 000,00 zł brutto”. Mając na względzie
naczelną zasadę Pzp, proporcjonalności i przejrzystości, w naszej ocenie postawienie warunku
brzegowego w brzmieniu jak zacytowano powyżej, powoduje, że Zamawiający w sposób
nieuzasadniony wykluczył z możliwości ubiegania się o zamówienie Wykonawców, którzy są zdolni
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wykonać to zamówienie prawidłowo i gwarantują wysoką jakość usługi. Pozbawienie możliwości
ubiegania się o zamówienie Wykonawców, którzy np. posiadają doświadczenie opracowywaniu
strategicznych dokumentów uwzględniających zmiany klimatyczne inne niż miejskie plany adaptacji
do zmian klimatu, gdy Wykonawcy mają doświadczenie wielokroć przekraczające postawiony warunek
brzegowy, jest nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do zamówienia i pogwałceniem zasady
konkurencyjności. W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści warunku w na: (…) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie wykonał minimum dwie usługi polegające na opracowanie dokumentów
o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i/lub realizacji badań naukowych
lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do zmian
klimatu dla miast co najmniej 30 000 mieszkańców i wartością zamówienia nie mniejszą nić 30 000,00 zł
brutto dla każdej z usług. Zaproponowany zapis będzie spójny z wymaganiami dotyczącymi personelu.”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany brzmienia Rozdziału 5 pkt. 4 pkt. 1 SWZ, który otrzyma
brzmienie: „1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum: dwa plany adaptacji
do zmian klimatu, których każdy opracowany był dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców
lub dwa inne dokumenty o charakterze spójnym z przedmiotem zamówienia tj. strategie
finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców, diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców, opracowania studialne z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast
z co najmniej 30 000 mieszkańców, badania naukowe lub prace rozwojowej służące adaptacji
do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców lub kombinację powyższych
dokumentów, dla przykładu: jeden plan adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej
30 000 mieszkańców i jedną strategię finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian
klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców.”

Pytanie 26. „Co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań
technicznych? Prosimy o podanie definicji.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji brzmienia Rozdziału VI Opisu Przedmiotu
Zamówienia.

Pytanie 27. „Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zasadności zamieszczenia w SWZ w Rozdziale 2
Opis Przedmiotu Zamówienia, zapisów punktu 5 dotyczących wymogu posiadania minimalnego udziału
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów.
Nie znajdujemy treści regulujących te zapisy w rozdziale 21 SWZ.”

Odpowiedź: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
w art. 68 nakłada obowiązek posiadania przez Wykonawców wyłonionych w drodze
postepowania przetargowego, łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
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gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu danego
zadania, wynoszący co najmniej 10%. Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
nie będzie używał pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym nie jest zobowiązany do posiadania
wymaganej ilości pojazdów o napędzie elektrycznym lub napędzanych gazem ziemnym.

Pytanie 28. „W związku z zapisem w Rozdziale 22, gdzie Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnioskujemy o wykreślenie pkt 1.1. z rozdziału 21 SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśli zapis Rozdziału 21 pkt. 1.1. SWZ

Pytanie 29. „Jaka długość kanalizacji deszczowej znajduje się na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego?

Odpowiedź: Długość kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
stanowiącej własność Zamawiającego wynosi 77 136,20 mb w tym:
- długość kanalizacji deszczowej 61 821,30 mb,
- długość przykanalików 15 314,90 mb.
Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej długości kanalizacji deszczowych będących
w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich i Dróg Powiatowych. Podstawowe dane dotyczące kanalizacji deszczowej innych
zarządców dostępne są w ogólnodostępnym portalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem
http://ostrowiec.geoportal2.pl

Pytanie 30. „Co Zamawiający rozumie poprzez cyfrową mapę Ostrowca Świętokrzyskiego, na której
Wykonawca ma zamieścić wyniki analizy miejsc zagrożonych podtopieniami spowodowanymi
deszczami nawalnymi. Czy jest to istniejący już portal danych przestrzennych, do którego Wykonawca
ma dostarczyć wyniki analiz, a jeśli tak to jakie kryteria powinna spełniać dostarczona warstwa
przestrzenna?”

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy cyfrową mapę Ostrowca Świętokrzyskiego
w formacie JPG na której Wykonawca zobowiązany będzie nanieść w formie graficznej (odrębnie
dla trzech wariantów Q10, Q20, Q50) obszary podtopienia/zalania. Zgodnie z OPZ Wykonawca
zobowiązany będzie nanieść obszary o powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości
podtopienia/zalania powyżej 30 cm. Wykonawca powyższe opracowanie graficzne przedstawi
Zamawiającemu w formie pliku JPG lub TIF
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Pytanie 31. „Prosimy także o zmianę terminu składania ofert na dzień 26.04.2022 r”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał uprzednio zmiany terminu składania ofert
do dnia 20.04.2022 r. Uwzględniając zakres wprowadzonych zmian do specyfikacji warunków
zamówienia oraz ich istotność dla sporządzenia oferty, zamawiający przedłuża termin składania
ofert do dnia 25.04.2022 r. Informację o zmienionych terminach zamawiający podaje w rozdziale
„Informacja o zmianie terminów” niniejszego pisma.

Pytanie 32. (…) „proponujemy zmianę treści wskazanego warunku na: Co najmniej 1 osobą do
pełnienie funkcji eksperta ds. Taksonomii, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii lub
środowiska, która brała lub bierze udział w projektach, które w zakresie posiadały/posiadają elementy
analizy celów środowiskowych Taksonomii UE a także dotyczyły/dotyczą upowszechniania korzyści
płynących z dostosowania i prowadzenia działań zgodnych z zapisami taksonomii UE.”

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji treści Rozdziału 5 pkt. 4.2 SWZ poprzez
wykreślenie dotychczasowego ppkt. g)

Opis zmian do specyfikacji warunków zamówienia
1. Rozdział 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 lutego 2023 roku, w tym:
− do dnia 05 października 2022 roku realizacja pierwszej części zadania obejmującej Etapy
1, 2 i 3 realizacji przedmiotu zamówienia opisane w Rozdziale III pkt. 1, 2 i 3, tj.
Rozpoczęcie procesu, Ocenę Podatności oraz Ocenę ryzyka;
− do dnia 20 grudnia 2022 roku realizacja drugiej części zadania obejmującej Etapy 4 i 5
realizacji przedmiotu zamówienia opisane w Rozdziale III pkt. 4 i 5, tj. Opracowanie opcji
adaptacji oraz Ocena i wybór opcji;
− do dnia 28 lutego 2023 roku realizacja trzeciej części zadania obejmującej Etap 6 realizacji
przedmiotu zamówienia opisany w Rozdziale III pkt. 6, tj. Przygotowanie dokumentu.
2. Rozdział 5 pkt. 4 ppkt. 1) otrzymuje brzmienie:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum: dwa plany adaptacji do zmian
klimatu, których każdy opracowany był dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców lub
dwa inne dokumenty o charakterze spójnym z przedmiotem zamówienia tj. strategie
finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej
30 000 mieszkańców, diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej
30 000 mieszkańców, opracowania studialne z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla
miast z co najmniej 30 000 mieszkańców, badania naukowe lub prace rozwojowej służące
adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców lub kombinację
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powyższych dokumentów, dla przykładu: jeden plan adaptacji do zmian klimatu dla miast z
co najmniej 30 000 mieszkańców i jedną strategię finansowania inwestycji z zakresu
adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców.
3. Rozdział 5 pkt. 4 ppkt. 2) lit. od a) do g) otrzymuje brzmienie:
2) dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum:
a) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu odpowiedzialnego za
koordynację prac zespołu wykonującego przedmiot zamówienia, kontakt i bieżącą współpracę z
Zamawiającym, sprawozdawanie Zamawiającemu postępów, efektów prac zespołu na
poszczególnych etapach realizacji. Osoba pełniąca ww. funkcję musi posiadać wykształcenie
wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu lub Koordynatora
Projektu lub Pełnomocnika ds. realizacji Projektu przy realizacji co najmniej jednej usługi o
wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto, polegającej na:
▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu
i\lub
▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań mających na
celu adaptację do zmian klimatu;
b) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Adaptacji, posiadającą
wykształcenie wyższe, która brała udział w realizacji co najmniej jednej usługi
w zakresie adaptacji do zmian klimatu polegającej na:
▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji
do zmian klimatu i\lub
▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej mających na celu adaptację do zmian
klimatu,
c) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Klimatu, posiadającą
wykształcenie wyższe w zakresie klimatologii lub meteorologii, która brała udział
w realizacji co najmniej jednej usługi z zakresu analizy zmian klimatu polegającej na:
▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu
i\lub
▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej mających na celu adaptację do zmian
klimatu,
d) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Gospodarki Wodnej,
posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie hydrologii lub ochrony środowiska lub inżynierii
środowiska lub nauk przyrodniczych, biorącą udział w realizacji co najmniej jednej usługi z
zakresu oceny zagrożenia powodziowego lub analizy wpływu zmian klimatu na gospodarkę
wodno-ściekową polegających na:
▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian
klimatu i/lub
▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej mających na celu adaptację do zmian
klimatu,
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e) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Ochrony Środowiska,
posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii biorącą udział
w realizacji co najmniej jednej usługi polegających na:
▪ opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko i/lub
▪ sporządzenia kart informacyjnych przedsięwzięcia lub raportów o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko i/lub
▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian
klimatu i/lub
▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej mających na celu adaptację do zmian
klimatu
f) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Inwestycji adaptacyjnych,
posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania lub inwestycji,
która brała udział w realizacji co najmniej jednej usługi w zakresie adaptacji do zmian klimatu,
polegających na:
▪ opracowaniu studium wykonalności inwestycji dotyczącej adaptacji do zmian klimatu
w obszarze wód deszczowych i/lub
▪ opracowaniu strategii finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu i/lub
▪ realizacji badań naukowych lub szkoleń w tym zakresie.
g) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Dialogu Społecznego,
posiadającą wykształcenie wyższe oraz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe
w ww. dziedzinie, w tym w zakresie:
▪ przygotowania i prowadzenia dialogu społecznego lub konsultacji społecznych,
▪ opracowywania wniosków wynikających z tego dialogu lub konsultacji społecznych.
4. Rozdział 20 pkt. 3) – stwierdzenie (…) „w Rozdziale VI pkt. 3 lit od b) do h)” otrzymuje
brzmienie „w Rozdziale VI pkt. 3 lit od b) do g)”
5. Rozdział 21 pkt. 1 – należy wykreślić ppkt. 1

Informacja o zmianie terminów
W związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża się na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, określone
w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia wymienione niżej terminy.
Określony w Rozdziale 16 SWZ „Termin związania ofertą” wynosi 30 dni to jest po zmianie
do dnia 25 maja 2022 r,
Określone w Rozdziale 18 SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 i 3
− nowy termin składania ofert to 26 kwietnia 2022 r. godzina 1000
− nowy termin otwarcia ofert to 26 kwietnia 2022 r. godzina 1100
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Na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza treść ogłoszenia
o wprowadzonych zmianach do treści pierwotnego ogłoszenia oraz zaktualizowane:
− załącznik nr 4 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym zmianie uległa treść
Rozdziału II poprzez zmianę terminów określonych w pkt. 1 i dopisanie pkt. 2, 3, 4, 5
oraz treść Rozdziału VI pkt. 1
− załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, w którym zmianie uległa treść §5
ust. 5 pkt. 1), §5 ust. 9, §6, §7 ust. 4,
− załącznik nr 7 do SWZ – wykaz osób składany wraz z ofertą
− załącznik nr 8 do SWZ – wykaz osób składany na wezwanie zamawiającego
− załącznik nr 6 do SWZ – wykaz usług.

Z up. Prezydenta Miasta
Piotr Dasios
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
___________________________________
Kierownik Zamawiającego
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