Częstochowa, 19.03.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019) o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.: Pełnienie
funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania „Budowa i przebudowa
infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
w Częstochowie. Numer ogłoszenia 2021/BZP00017176/01

Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie informuje, że w dniu 18 marca 2021 r., tj. w terminie określonym w art. 284 ust. 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [dalej ustawa
Pzp] Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
„Zamawiający w SWZ określił, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy
Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych
w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ) oraz
w odpowiedzi na wezwanie m.in. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do
SWZ).
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informację dotyczącą procedury
samooczyszczenia (self-cleaningu), która została przewidziana w ustawie z dnia 11
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września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w art.
110 ust. 2. – „Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki […]”, a nie została ujęta
w SWZ.
Oba powyższe Załączniki do SWZ są Załącznikami wymagającymi jedynie wpisanie
nazwy i adresu Wykonawcy oraz podpisania przez osobę upoważnioną – nie ma
nigdzie miejsca na wpisanie i/lub zaznaczenie, że podlega się wykluczeniu
z któregokolwiek z artykułów ale w związku z tym zastosowało się procedurę
samooczyszczenia.
W związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie gdzie należy złożyć takowe
oświadczenie (w obecnym stanie rzeczy nie ma możliwości wpisania tego faktu do
załączników) w celu udowodnienia Zamawiającemu zastosowanej procedury
samooczyszczenia co dopuszcza ustawa Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie zwracam się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną
w kraju (i ogłoszone […] przez Ministra Zdrowia zwiększenie obostrzeń), która utrudnia
przygotowanie oferty w szczególności poprzez zebranie zespołu ekspertów, która
będzie korzystna zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy – w szczególności
mając na uwadze planowany czas trwania umowy wynoszący około 26 miesięcy.”

Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż w związku z zadanym pytaniem zmodyfikowana została
treść SWZ w zakresie działu VIII (poprzez dodanie pkt 1a oraz 1b), a także w zakresie
Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 6. Po przedmiotowych modyfikacjach Wykonawca
wypełniając formularze znajdujące się w ww. załącznikach ma możliwość wskazania,
że podlega wykluczeniu ze względu na spełnienie przesłanki określonej w art. 108 ust.
1 lub art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7 a następnie złożyć wyjaśnienia w tym zakresie, jak
również powołać dowody (w formie załączników do Oferty) potwierdzające podjęcie
odpowiednich środków naprawczych celem wykazania rzetelności, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności mojego/naszego czynu.
Modyfikacja SWZ dostępna pod adresem: http://wartasa.eu/p134,Pelnienie-funkcjiinspektora-nadzoru-podczas-realizacji-zadania-Budowa-i-przebudowa-infrastrukturypompowej-na-terenie-Oczyszczalni-Sciekow-WARTA-S-A-w-Czestochowie
w zakładce: SIWZ – modyfikacja SWZ 2/załączniki.
Zamawiający wskazuje, że wniosek Wykonawcy nie stanowi pytania o wyjaśnienie
treści SWZ. Niezależnie od tego Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do
przesunięcia terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ze względu na
sytuację epidemiologiczną w kraju. Należy podkreślić, że termin składania ofert został
określony z uwzględnieniem panującej sytuacji epidemiologicznej w związku
z szerzącą się pandemią wirusa SARS-CoV-2.
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Jednakże, ze względu na pytanie pierwsze, odpowiedź Zamawiającego oraz
modyfikację SWZ, o której mowa powyżej, Zamawiający przesunął termin składania
ofert do dnia 24 marca 2021 r., godz. 09:00.
Modyfikacja SWZ, wprowadzająca przesunięty termin składania ofert dostępna jest
pod adresem: http://wartasa.eu/p134,Pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-podczasrealizacji-zadania-Budowa-i-przebudowa-infrastruktury-pompowej-na-terenieOczyszczalni-Sciekow-WARTA-S-A-w-Czestochowie
w zakładce: SIWZ - modyfikacja SWZ 2/załączniki.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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