Ostrowiec Świętokrzyski, 22 kwietnia 2022 r.

Or.271.13.8.2022

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. W jakim terminie maksymalnym zamawiający przewiduje wykonanie pracy w zakresie mapy
podtopień? Z opisu etapów zawartego w OPZ nie wynika to wprost. Czy realizacja prac związanych
z opracowaniem mapy podtopień będzie traktowana jako oddzielna część zamówienia i ma zostać
ukończona do końcowego terminu obowiązywania umowy? Jeśli nie, to w jakim terminie Zamawiający
oczekuje zakończenia tych prac?

Odpowiedź: Opracowanie mapy podtopień jest częścią składową realizacji kryterium niezwiązanego
z ceną tj. Wykonanie szczegółowej analizy miejsc zagrożonych podtopieniami spowodowanymi
deszczem nawalnym. Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 1.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia termin realizacji
przedmiotowego kryterium został ustalony do dnia 28 lutego 2023 roku, z zastrzeżeniem pkt. 3.

Pytanie 2. Czy nowy termin na składanie ofert to 25 czy 26.04? W treści wyjaśnień zamawiający pisze
o 25.04, natomiast w podsumowaniu o 26.04.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wskazał w treści odpowiedzi na pytania nr 24 i 31 datę 25
kwietnia 2022 r (pismo z dnia 14 kwietnia 2022 r.). Termin składania ofert, zgodnie z treścią ogłoszenia
o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00123380/01 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
oraz informacją o zmianie terminów, to 26 kwietnia 2022 r. godz. 1000.

Pytanie 3. Czy zamawiający przewidzi w dokumentach zamówienia podstawę wykluczenia,
o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego?
Ustawa naznacza termin na dostosowanie dokumentów. Przepisy ustawy co prawda działają wprost
i nie jest konieczne przewidywanie przesłanki wykluczenia w SWZ dla jej skuteczności, niemniej jednak
zamawiający informuje w SWZ o przesłankach, o których mowa w art. 108 i 109 ust. 4 Pzp
oraz terminach wykluczeń, stąd w ocenie wykonawcy wydaje się właściwe dostosowanie dokumentów
w tym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający dostosowuje dokumenty postępowania w powyższym zakresie.

Opis zmian do specyfikacji warunków zamówienia
Zmianie ulegają:
1. treść rozdziału 6 SWZ poprzez zmianę brzmienia pkt. 1 na następujący:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, ust. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835)”.
2. załączniki nr 3a i 3c do SWZ.
Na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza zaktualizowane:
− załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania,
− załącznik nr 3c do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
___________________________________
Kierownik Zamawiającego
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