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Radom, dn. 02.08.2016 r. 
BZP.271.1.709.2016.PF 
 

    Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę opracowania Projektu Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031, 
ogłoszonego w dniu 27.07.2016 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 160659 - 2016). 
 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone w związku  
z przesłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

PYTANIE NR 1: 

W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia na opracowanie „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031” niniejszym informujemy, 
że Wykonawca zakłada realizację przedmiotu zapytania ofertowego przy współudziale podwykonawcy.  
W związku z tym, mając na uwadze wymóg Zamawiającego wskazany w części XI, w punkcie 5.3 SIWZ, 
konieczne jest uzyskanie od podwykonawcy dokumentów poświadczających udostępnienie swoich 
zasobów. W związku z bardzo krótkim czasem na przygotowanie kompletnej oferty Wykonawca nie jest  
w stanie dotrzymać wskazanego przez Zamawiającego terminu składania ofert, jakim jest 04.08.2016, 
godzina 11:00, uwzględniając powyższe uwarunkowanie. 
 
Ponadto, ze względu na brak szczegółowych informacji co do przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji 
GIS, Wykonawca wnosi o uszczegółowienie zapytania ofertowego dotyczącego tej części prac. 
 
Brak szczegółowych wymagań w tym zakresie powoduje znaczące trudności w ocenie zakresu i wyceny 
prac. W szczególności Wykonawca wnosi o określenie, czy w ramach "aktualizacji założeń (...)" w roku 
2012 wykonane zostały mapy w systemie GIS oraz czy Wykonawcy zostaną przekazane bezpłatnie,  
w formacie *.shp, poniższe, najaktualniejsze informacje będące w posiadaniu Zamawiającego tj.: 
 

- dane nt. sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych, 
- lokalizacja kotłowni na terenie miasta, wraz z informacją o ich parametrach, 
- położenie energetycznych Głównych Punktów Zasilania / stacji redukcyjnych gazu / innych źródeł 

ciepła wraz z ich parametrami, 
- lokalizacja obiektów przemysłowych wraz z informacją o ich podłączeniu do sieci 

gazowej/energetycznej/ciepłowniczej, 
- aktualne plany zagospodarowania przestrzennego, plany rozwoju miasta wraz z prognozami zmian 

demograficznych i plany rozwoju firm sieciowych, 
- lokalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej, wraz z określeniem ich zapotrzebowania na 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
- położenie budynków na terenie miasta wraz informacją o liczbie kondygnacji, ich podłączeniu do 

sieci gazowej/energetycznej/ciepłowniczej, liczbie mieszkańców, powierzchni, rodzaj budynku, 
roku budowy, 

- dane ewidencyjne takie jak: granica miasta, podział administracyjny miasta, itd., 
- geometria osi ulic wraz z ich nazwami. 

 
Wykonawca zwraca się również z wnioskiem o sprecyzowanie, czy termin realizacji zamówienia (od 120 do 
150 dni) dotyczy przedłożenia Zamawiającemu opracowania będącego przedmiotem zapytania 
ofertowego, czy w terminie tym również uwzględnia się konieczność przeprowadzenia procedur formalnych 
oraz uzgodnień, takich jak: 
 

- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
- wyłożenie opracowania do publicznego wglądu, uzyskanie opinii oraz ustosunkowanie się do nich, 
- uzyskanie opinii Urzędu Marszałkowskiego w zakresie określonym w ustawie Prawo Energetyczne, 
- wprowadzenie opracowania pod obrady Rady Miasta. 
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W ocenie Wykonawcy termin 120-150 dni nie powinien zawierać powyżej przytoczonych procedur 
formalnych oraz uzgodnień. Zwyczajowo okres potrzebny na realizację wszystkich przytoczonych powyżej 
działań waha się od 3 do nawet 5 miesięcy, licząc od daty realizacji opracowania. 
Wykonawca wnosi o uwzględnienie powyższego w postępowaniu przetargowym. 
 
W związku z powyższymi wątpliwościami zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na powyższe 
pytania oraz wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 12.08.2016. 
 

ODPOWIEDŹ: 

a) Dotyczy akapitu 1, tj. kwestii uzyskania od podwykonawcy dokumentów poświadczających udostępnienie 

swoich zasobów  

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udzielić 

wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe nie jest prośbą o wyjaśnienie 

treści SIWZ, lecz prośbą o zmianę terminu składania ofert, której Zamawiający i tak dokonuje (patrz 

poniżej). 

 

b) Dotyczy akapitu 2 i 3 

Zamawiający informuje, iż dotychczas nie zostały wykonane mapy w systemie GIS. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że pozyskanie informacji wskazanych w zapytaniu, Wykonawca winien 

skalkulować w cenie oferty. 

c) Dotyczy akapitu 4 

Zamawiający informuje, iż wskazany w pkt. VIII SIWZ termin realizacji zamówienia: maksymalnie 150 dni 

od daty podpisania umowy powinien uwzględniać wszystkie procedury formalne oraz uzgodnienia 

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

PYTANIE NR 2: 

Propozycje zmian treści WZORU UMOWY dla GM Radom 

(…) 

§ 6 - proponujemy następujące brzmienie treści punktu: 

Strony ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż ….. dni od daty uzyskania 
pełnomocnictwa, o którym mowa w  § 4 ust 4 pkt 5. 

§ 8 ust 1  – proponujemy dopisanie punktu 1 o treści:  

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w transzach zgodnie z przedłożonym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 4 ust 
1, po podpisaniu przez Zamawiającego częściowego protokołu odbioru. 

 § 8 ust 3  – proponujemy następujące brzmienie treści punktu:  

Podstawą do wypłaty poszczególnych transz należnego Wykonawcy wynagrodzenia stanowić będzie 

częściowy i końcowy (w przypadku ostatniej transzy) protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego. 

§ 9 ust 1  – proponujemy następujące brzmienie treści punktu: 

Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego 100% należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu 

realizacji umowy, Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach z prac, o 

których mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz własność nośników tych prac, w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: (…) 
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§ 12 ust 3  – proponujemy następujące brzmienie treści punktu:  

Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do 100% wartości wynagrodzenia umownego z 

wyłączeniem utraconych korzyści 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do prośby Wykonawcy dotyczącej zmian treści wzoru umowy. 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest udzielić 
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe nie jest prośbą  
o wyjaśnienie treści SIWZ (w tym przypadku zał. nr 2 do SIWZ), lecz prośbą o zmianę jej zapisów, na co 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Jednocześnie w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1 pkt c) oraz koniecznością 
wprowadzenia zmian w SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 

 
1. W punkcie XV.17 SIWZ dodany zostaje zapis o następującym brzmieniu: 
 

UWAGA! Zaoferowany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 150 dni od daty podpisania umowy 
powinien uwzględniać wszystkie procedury formalne oraz uzgodnienia niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia. 

 
 

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża 
termin składania ofert, ustalając go na dzień: 10.08.2016 r., godz. 11:00. Jednocześnie otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 10.08.2016 r. o godz. 11:30. 

 
W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  
 
 
w pkt. XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
04.08.2016 r. do godz. 11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia:  

"Oferta na usługę opracowania Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031, 

znak BZP.271.1.709.2016.PF” oraz „Nie otwierać przed 04.08.2016 r. godz. 11:30” 

 
 
Zostaje zastąpiony zapisem: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 10.08.2016 r. do 
godz. 11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia:  

"Oferta na usługę opracowania Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031, 

znak BZP.271.1.709.2016.PF” oraz „Nie otwierać przed 10.08.2016 r. godz. 11:30” 
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w pkt. XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 04.08.2016 r. o godz. 11:30. 

 
Zostaje zastąpiony zapisem: 
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 10.08.2016 r. o godz. 11:30. 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA  

                                                                          Aneta Ćwiklińska 

                                   p.o. Kierownika Biura Zamówień Publicznych 

 


