Częstochowa, 2021-12-10

IZ.271.59.2021
Odpowiedzi na pytania nr 1-2
oraz zmiana SWZ nr 1
Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert
na opracowanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta
Częstochowy. Zasięg terytorialny – granice administracyjne miasta
Częstochowy.
Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania:
Pytanie 1:
Zgodnie z punktem 18.1 podpunkt a) SWZ, Zamawiający wymaga posiadania
wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,
tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujących usług:
a. co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu strategicznej mapy hałasu
lub mapy akustycznej dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 000,
o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto.
Biorąc pod uwagę fakt, że strategiczne mapy hałasu są sporządzane w odstępach
5-cio letnich, oraz uwzględniając treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r poz. 2415), który w § 9 ust. 4
podpunkt 2) stwierdza, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie
dłuższym niż ostatnie 3 lata, zwracamy się z prośbą o zmianę w wyżej
wymienionym punkcie SWZ, dopuszczającą wykazanie doświadczenia w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanej zmiany w zakresie
wykazania doświadczenia z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert. W związku z powyższym Zamawiający zmienia WARUNEK
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU określony w punkcie 18.1. SWZ, jak przedstawiono
to w punkcie I.4) niniejszego pisma.

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl

Pytanie 2:
Odnośnie do wymagań zawartych w punkcie 18.2 dotyczących dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zwracamy się z pytaniem
czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji
w więcej niż jedna z wymienionych specjalności.
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający zmienia WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU określony
w punkcie 18.2.a) SWZ, jak przedstawiono to w punkcie I.5. niniejszego pisma
oraz wykreśla WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU określony w punkcie
18.2.b) i 18.2.c) SWZ.
Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji
warunków zamówienia, tj.:
I. W SWZ:
1) w punkcie 9., który otrzymuje brzmienie:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 19.01.2022 r.
2) w punkcie 11.11, który otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert: do dnia 21.12.2021 r. do godziny 9:00.
(...)
3) w punkcie 12.1., który otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 10:30.
4) w punkcie 18.1. zmienia WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
który otrzymuje brzmienie:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania
przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło
nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, następujących usług:
a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu strategicznej mapy
hałasu lub mapy akustycznej dla miasta o liczbie mieszkańców większej
niż 100 000, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto.
b) co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu przeglądu
ekologicznego i/lub analizy porealizacyjnej, o których mowa
odpowiednio w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, w zakresie oddziaływania akustycznego na tereny
chronione przed hałasem, zgodnie z wymaganiami ww. ustaw,
o wartości co najmniej 10 000,00 zł netto każda.
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(...)
5) w punkcie 18.2.a) zmienia WARUNEK UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU, który otrzymuje brzmienie:
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej jedną
osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie akustyki lub ochrony
środowiska lub inżynierii środowiska oraz posiadającą doświadczenie, które
nabyła w kierowaniu zespołem pracowników przy tworzeniu co najmniej
jednej mapy akustycznej dla obszaru miasta o liczbie mieszkańców
powyżej 100 000.
II.

W FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ:
1) zmienia treść punktu 3., który otrzymuje brzmienie:
W załączeniu składamy oświadczenie wymagane art. 117 ust. 4 Pzp,
określające które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy oferty składanej przez
konsorcjum lub spółkę cywilną).
W załączeniu - Zmieniony Załącznik Nr 3 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.

(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych
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