
 
 

 

St
ro

na
   

1 

nr referencyjny postępowania - OMGGS/PN/02/2020         Gdańsk, dnia 27.11.2020 r.  
    

 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 

dot.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI STWORZENIA KLASTRA ENERGII NA TERENIE OBSZARU 
METROPOLITALNEGO GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT” 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, Zamawiający przekazuje pytania 

Wykonawców do treści siwz wraz z wyjaśnieniami:  

 

I.ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

Pytanie nr 1:  

cyt.: 

Po zapoznaniu się z oczekiwanym zakresem przedmiotu zamówienia, który jest bardzo obszerny, 
stwierdzamy, że właściwe przygotowanie oferty, a w szczególności wycena kosztów realizacji zamówienia, 
wymaga więcej czasu niż przewidział Zamawiający. Zwracamy się zatem z prośbą o zmianę terminu 
składania ofert na dzień 14 grudnia. 

 „koniec cytatu” 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 2: 

cyt.: 

1.   W punkcie 8. Rozdziału 1 Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na wymagane jako źródła 
opracowania m.in. następujące dokumenty: 
  […] 
  f) Programy Ochrony Powietrza w województwie pomorskim; 
  h) Programów Ograniczeń Niskiej Emisji w gminach; 
  i) Założeń lub projektów założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
w gminach; 
  l) Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza 
sektorowa: Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze; 
  m)  Ekspertyza pn. „Ocena efektywności energetycznej i finansowej kierunków rozwoju systemów 
ciepłowniczych Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, uwzględniająca istniejące i planowane źródła ciepła”; 
  o)  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego; 
  p)  Program gospodarki niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot; 
  
Prosimy o podanie dat powstania ww. dokumentów, gdyż w przypadku dokumentów starszych konieczna 
będzie aktualizacja informacji tam zawartych. Wymaga to oszacowania nakładu pracy, co ma wpływ na 
wycenę usługi. 
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 „koniec cytatu” 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający poniżej wskazuje datę uchwalenia, bądź opracowania poszczególnych dokumentów: 

  f) Programy Ochrony Powietrza w województwie pomorskim – uchwalone w dniu 28.09.2020 r. przez Sejmik 
Województwa Pomorskiego; 

  h) Programów Ograniczeń Niskiej Emisji w gminach – data powstania zależna od uchwalania w poszczególnych 
samorządach i w zakresie dostarczonych opracowań na prośbę wykonawcy; 

  i) Założeń lub projektów założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w 
gminach – data powstania zależna od uchwalania w poszczególnych samorządach i w zakresie dostarczonych 
opracowań na prośbę wykonawcy; 

  l) Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: 
Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze – Diagnoza z 2014 roku, równolegle do opracowania 
koncepcji będzie ona aktualizowana; 

  m)  Ekspertyza pn. „Ocena efektywności energetycznej i finansowej kierunków rozwoju systemów ciepłowniczych 
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, uwzględniająca istniejące i planowane źródła ciepła” – ekspertyza z 2014 
roku; 

  o)  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – z roku 2015; 

  p)  Program gospodarki niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – z roku 2015. 

 

Pytanie nr 3: 

cyt.:  
Zwracamy się również o wyjaśnienie, jaki dokument jest przywołany w punkcie 8 litera q) Rozdziału 1 
Opis przedmiotu zamówienia, gdyż zdanie wydaje się być niekompletne: 
  q) wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z Programem Państwowego 
Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020; 

 „koniec cytatu” 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 nakłada szereg obowiązków w zakresie 
monitoringu i raportowania dla poszczególnych podsystemów w różnych okresach raportowania. W ocenie 
Zamawiającego Wykonawca powinien bazować na aktualnych danych i raportach prezentowanych przez GIOŚ oraz 
WIOŚ w Gdańsku, w szczególności podsystem monitoringu jakości powietrza uwzględniając raport roczny                                     
i pięcioletni.  

 

Pytanie nr 4: 
cyt.:  
W punkcie 9. Rozdziału 1 Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający stawia wymaganie: 
9. Dokument powinien być napisany prostym, zrozumiałym językiem i zawierać tylko istotne treści z punktu 
widzenia celu dokumentu. Zwracamy uwagę, że właściwa realizacja zamówienia, a w szczególności analizy 
techniczne lub ekonomiczne, wymagają posługiwania się słownictwem specjalistycznym, które z konieczności 
musi zawierać wynikowy dokument. Proponujemy podział dokumentu na część główną, zawierającą opis 
wykonanej pracy i rekomendacje oraz załączniki, zawierające niezbędne elementy specjalistyczne. 

„koniec cytatu” 



 
 

 

St
ro

na
   

3 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany podział dokumentu. 

 

Pytanie nr 5: 

cyt.: 

Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie oferty w formie papierowej. Ze względu na ograniczenia 
logistyczne, jakie wprowadza ten wymóg, wnosimy o dopuszczenie złożenia oferty również w formie 
elektronicznej, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną plików podpisanych kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

„koniec cytatu” 
Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną formę złożenia oferty bowiem taki sposób przekazania oferty nie 
zapewnia bezpieczeństwo całego procesu. 
 
Pytanie nr 6: 
 W pkt 19 rozdziału 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający umieścił zapis: 
19. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp informuje, iż wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę i podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30 ze zm.). Czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia, które Zamawiający wskazuje jako wymagające zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, są to czynności wymagające nadzoru ze strony Wykonawcy, za wyjątkiem: 
 
      - czynności, które wymagają prowadzenia działalności gospodarczej, 
oraz 
      - czynności, które są wykonywane bezpośrednio i wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
Zwracamy uwagę, iż według oficjalnego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych, ww. zapis jest niezgodny 
z art. 29 ust 1 oraz art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ został sformułowany w taki 
sposób, aby przerzucić na Wykonawcę ciężar określenia, które czynności w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia muszą być wykonywane przez pracowników w znaczeniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Określenie 
„czynności wymagające nadzoru ze strony Wykonawcy” jest zbyt ogólne i nieprecyzyjne, co może 
doprowadzić do rozbieżności w interpretacji ww. aspektu przez poszczególnych Wykonawców, a w 
konsekwencji do złożenia ofert nieporównywalnych cenowo. 
Urząd Zamówień Publicznych wskazuje wyraźnie: 
 
Odnajdując czynności mające charakter czynności z Kodeksu pracy, zamawiający będzie zobowiązany do 
wyspecyfikowania wszystkich tych czynności. Niezgodne z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Pzp byłoby 
wskazanie tylko niektórych czynności, choćby miały znaczenie doniosłe dla zamawiającego i pominięcie 
innych mających np. znaczenie drugorzędne. Niedopuszczalne będzie zarówno scedowanie tego obowiązku 
na wykonawcę, np. w formie zapisu, że jeśli wykonawca ujawni po swojej stronie czynności o takim 
charakterze zobowiązany będzie zawrzeć z pracownikami je wykonującymi umowy o pracę, jak też 
nadmiernie ogólne ich wskazanie, np. w formie zapisu, że zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o takim charakterze podczas realizacji, etc. Oba 
opisane powyżej przypadki nie tylko mogą skutkować złożeniem przez wykonawców nieporównywalnych 
cenowo ofert (wykonawcy mogą różnie oceniać charakter tego samego stosunku, którego ocena należy do 
zamawiającego), ale też są niezgodne z treścią art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, który w odniesieniu do precyzji opisu 
przedmiotu zamówienia zachowuje swoją moc. 
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Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o doprecyzowanie ww. pkt 19 rozdz. 1 SIWZ poprzez wyraźne 
wskazanie wykazu czynności, w stosunku do których będzie wymagane zatrudnienie na podstawie umowy            
o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp. 

„koniec cytatu” 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Doprecyzowując zapis siwz zamawiający informuje, iż wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 
osób biorących udział w procesie powstawania dokumentu z wyłączeniem osób prowadzących działalność 
gospodarczą oraz poza samym wykonawca. 
 

Zawarte w przedmiotowym dokumencie informacje nie prowadzą do zmiany ogłoszenia 611438-N-2020                

z dnia 17.11.2020 r.  

Niniejszy dokument staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                                

w postępowaniu.  

Wszelkie informacje zawarte w dokumencie są wiążące dla Wykonawców i winny być uwzględnione 
w składanej ofercie. 

 

Kierownik Zamawiającego 
             Prezes Zarządu OMG-G-S 

 
            Michał Glaser 
           /podpisano elektronicznie/ 
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