
    
	

 

	
	
	
	

 

	 	 	 	 	

Odpowiedzi	i	wyjaśnienia	do	Zapytania	ofertowego	„Doposażenie	instalacji	
przetwarzania	odpadów	w	urządzenie	do	rozdrabniania	odpadów	

wielkogabarytowych	w	MZGOK	Sp.	z	o.o.	w	Janczycach”	
	
	
	
Pytanie	1.	Dot.	usługi	zarządzania	projektem	pn.	„Doposażenie	instalacji	przetwarzania	
odpadów	w	urządzenie	do	rozdrabniania	odpadów	wielkogabarytowych	w	MZGOK	sp.		
z	o.o.	w	Janczycach".	
Szanowni	 Państwo	 proszę	 o	 doprecyzowanie	 kryterium	 punktowego	 w	 zakresie	
doświadczenia	 kierownika	 projektu	 -	 ile	 punktów	 za	 ile	 projektów	 będzie	 przyznane	
(czy	projekty	zakończone	czy	realizowane,	liczba	ogółem	czy	ponad	min	wymagane?).	
	
	
Odpowiedź:	 Kryterium	 punktowe	 zostało	 uszczegółowione,	 zgodnie	 z	 poniższym	
schematem:	
			
4)	Liczba	punktów	(Pg)	w	kryterium	„Doświadczenie	Wykonawcy”	przyznawana	zgodnie	z	
zestawieniem	 z	 wykazem	 wykonanych	 usług	 stanowiącym	 Załącznik	 nr	 2	 Maksymalna	
liczba	punktów	możliwych	do	uzyskania	w	tym	kryterium	to	40	pkt.		
	
Sposób	przyznawania	punktacji:	
	
-	min.	3	zrealizowane	usługi	–	0	pkt.	
-	4	zrealizowane	usługi	–	20	pkt.	
-	5	zrealizowanych	usług	–	30	pkt.	
-	5	 i	więcej	zrealizowanych	usług,	w	 tym	min.	1	usługa	zarządzania	projektem	z	EFRR	–		
			40	pkt.	
	
Ponadto	informujemy,	iż	pod	uwagę	będą	brane	usługi	zrealizowane.	
	

Pytanie	2.	 Zwracamy	się	 z	prośbą	o	 zmianę	 treści	warunku	opisanego	w	Rozdziale	6.	
Warunki	 udziału	 w	 Zapytaniu	 ofertowym,	 gdzie	 Zamawiający	 opisał	 wymaganie	 jako,	
cyt.:	 „	O	zamówienie	mogą	ubiegać	się	Wykonawcy,	którzy	spełniają	warunki,	dotyczące:	
Posiadania	wiedzy	i	doświadczenia.	tzn.:	wykonali,	a	w	przypadku	świadczeń	okresowych	
lub	 ciągłych	 również	 wykonują,	 w	 okresie	 ostatnich	 trzech	 lat	 przed	 upływem	 terminu	
składania	 ofert,	 a	 jeżeli	 okres	 prowadzenia	 działalności	 jest	 krótszy	 –	 w	 tym	 okresie	 –	
minimum	 trzy	 usługi	 zarządzania	 projektem	 o	 charakterze	 infrastrukturalnym,	
współfinansowanym	 ze	 środków	 EFRR	 o	 wartości	 projektu	 co	 najmniej	 1	 500	 000,00	 zł	
każdy.		

Mając	 na	względzie	 naczelną	 zasadę	 Pzp,	 proporcjonalności	 i	 przejrzystości,	 w	 naszej	
ocenie	 postawienie	 warunku	 brzegowego	 w	 brzmieniu	 jak	 zacytowano	 powyżej,	



    
	

 

	
	
	
	

 

powoduje,	że	Zamawiający	w	sposób	nieuzasadniony	wykluczył	z	możliwości	ubiegania	
się	o	zamówienie	Wykonawców,	którzy	są	zdolni	wykonać	 to	zamówienie	prawidłowo		
i	gwarantują	wysoką	jakość	usługi.	Pozbawienie	możliwości	ubiegania	się	o	zamówienie	
Wykonawców,	 którzy	 np.	 posiadają	 doświadczenie	 w	 wykonaniu	 usługi	 zarządzania	
projektami	 realizowanymi	 w	 ramach	 POIiSX ,	 tj.	 współfinansowanymi	 ze	 środków	
Funduszu	 Spójności	 (FS),	 gdy	 Wykonawcy	 mają	 doświadczenie	 wielokroć	
przekraczające	 postawiony	 warunek	 brzegowy,	 jest	 nieuzasadnionym	 ograniczeniem	
dostępu	do	zamówienia	i	pogwałceniem	zasady	konkurencyjności.	Zwracamy	uwagę,	iż	
oba	 fundusze	 unijne	wdrażane	 są	 na	 podstawie	 takich	 samych	 lub	 bardzo	 zbliżonych	
zasad.	Realizacja	projektów	 finansowanych	z	EFRR	 i	FS	odbywa	się	na	podstawie	 tych	
samych	 aktów	 prawnych	 (Rozporządzenie	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 NR	
1303/2013	z	dnia	17	grudnia	2013	r.)	a	także	tych	samych	wytycznych,	np.	Wytyczne	w	
zakresie	 kwalifikowalności	 wydatków	 w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	
Regionalnego,	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 oraz	 Funduszu	 Spójności	 na	 lata	
2014-2020.	 Wykonawca,	 który	 należycie	 wykonał	 usługę	 zarządzania	 projektem	
realizowanym	w	ramach	POIiSX ,	tj.	współfinansowanym	ze	środków	Funduszu	Spójności	
niewątpliwie	 posiada	 niezbędne	 kwalifikacje	 doświadczenie	 by	 świadczyć	 usługę	
zarządzania	projektem	współfinansowanym	ze	środków	EFRR.		
W	związku	z	powyższym	uprzejmie	wnosimy	o	zmianę	treści	warunku	w	na:		
O	 zamówienie	 mogą	 ubiegać	 się	 Wykonawcy,	 którzy	 spełniają	 warunki,	 dotyczące:	
Posiadania	wiedzy	i	doświadczenia.	tzn.:	wykonali,	a	w	przypadku	świadczeń	okresowych	
lub	 ciągłych	 również	 wykonują,	 w	 okresie	 ostatnich	 trzech	 lat	 przed	 upływem	 terminu	
składania	 ofert,	 a	 jeżeli	 okres	 prowadzenia	 działalności	 jest	 krótszy	 –	 w	 tym	 okresie	 –	
minimum	 trzy	 usługi	 zarządzania	 projektem	 o	 charakterze	 infrastrukturalnym,	
współfinansowanym	 ze	 środków	 EFRR	 lub	 FS	o	wartości	 projektu	 co	 najmniej	 1	 500	
000,00	zł	każdy.		
	
Odpowiedź:	 Warunek	 Wiedza	 i	 doświadczanie	 został	 rozszerzony	 o	 zapis,	 iż	 usługi	
zarządzania	 projektem	 o	 charakterze	 infrastrukturalnym	 dotyczą	 również	
współfinansowania	ze	środków	Funduszu	Spójności.		
	
W	związku	z	tym,	zapis	otrzymuje	następujące	brzmienie:	
	
O	 zamówienie	 mogą	 ubiegać	 się	 Wykonawcy,	 którzy	 spełniają	 warunki,	 dotyczące:	
Posiadania	wiedzy	i	doświadczenia.	tzn.:	wykonali,	a	w	przypadku	świadczeń	okresowych	
lub	 ciągłych	 również	wykonują,	w	 okresie	 ostatnich	 trzech	 lat	 przed	 upływem	 terminu	
składania	 ofert,	 a	 jeżeli	 okres	 prowadzenia	 działalności	 jest	 krótszy	 –	w	 tym	 okresie	 –	
minimum	 trzy	 usługi	 zarządzania	 projektem	 o	 charakterze	 infrastrukturalnym,	
współfinansowanym	ze	środków	EFRR,	FS	o	wartości	projektu	co	najmniej	1	500	000,00	
zł	 każdy.	 Na	 potwierdzenie	 należy	 złożyć:	 wykaz	 wykonanych	 usług	 stanowiący	
załącznik	 nr	 2	 do	 zapytania	 wraz	 z	 dokumentami	 potwierdzającymi	 ich	 należyte	
wykonanie,	tj.	referencje,	protokoły-zdawczo	odbiorcze	i	 inne	dokumenty	poświadczające	
spełnienia	warunków	niezbędnego	doświadczenia,	w	załączeniu	do	oferty.	



    
	

 

	
	
	
	

 

Pytanie	3:	 Zwracamy	 się	 z	 prośbą,	 z	 uwagi	 na	 pandemię	wirusa	 COVID-19	 ogłoszoną	
przez	 WHO	 oraz	 wprowadzony	 na	 terenie	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 stan	 zagrożenia	
epidemicznego,	o	dopuszczenie	ze	względów	bezpieczeństwa	jako	jednej	z	form:	oferty	
sporządzonej	 w	 formie	 elektronicznej	 pod	 rygorem	 nieważności,	 napisanej	 w	 języku	
polskim,	 która	 powinna	 być	 sporządzona	 czytelnie	 oraz	 opatrzona	 kwalifikowanym	
podpisem	elektronicznym	przez	 osobę	upoważnioną.	 Prosimy	 także,	 aby	 Zamawiający	
jako	 formę	 składania	 oferty	 dopuścić	 możliwość	 przesłania	 ofert	 na	 wskazany	 przez	
Niego	 adres	 e-mail	 lub	 na	 wskazaną	 platformę	 zakupową.	 Prosimy	 o	 dostosowanie	
zapisów	Zapytania	do	przedłożenia	oferty	w	formie	elektronicznej.		

Dopuszczenie	przez	Zamawiającego	tej	 formy	oferty	i	sposobu	jej	składania	wydaje	się	
być	 uzasadnione	 w	 światle	 czasowego	 ograniczenia	 funkcjonowania	 określonych	
instytucji	lub	zakładów	pracy	oraz	czasowego	ograniczenia	przemieszczania	się	ludności	
(np.	 kurierzy,	 pracownicy	Wykonawców,	 pracownicy	 poczty)	 na	 terenie	 RP	 oraz	 daje	
możliwość	 Zamawiającemu	 otwarcia	 ofert	 niezwłocznie	 po	 upływie	 terminu	 ich	
składania	bez	zachowania	kwarantanny	jaką	powinny	być	objęte	dokumenty.		

Odpowiedź:	 	 W	 związku	 z	 trwającą	 epidemią	 COVID-19,	 dopuszczamy	 możliwość	
składania	ofert	w	formie	elektronicznej	za	pośrednictwem	platformy	e-puap,	opatrzoną	
kwalifikowalnym	 podpisem	 elektronicznym	 przez	 osobę	 upoważnioną.	 Nie	 będzie	
możliwości	 złożenia	 oferty	 na	 adres	 e-mail	 Zamawiającego.	 	 Forma	 złożenia	 oferty		
w	 postaci	 przesłania	 jej	 przez	 platformę	 stanowi	 właściwie	 zabezpieczenie	 ofert		
i	gwarantuje	jej	otrzymanie.		
	
W	związku	z	tym	punkt	5	otrzymuje	następujące	brzmienie:		
	
3)	 Oferty	 należy	 złożyć	 w	 zamkniętej	 kopercie	 opisanej	 w	 następujący	 sposób:	 adres	
Wykonawcy,	adres	Zamawiającego,	dopisek	„Oferta	na	usługę	zarządzania	projektem	pn.	
"Doposażenie	 instalacji	 przetwarzania	 odpadów	 w	 urządzenie	 do	 rozdrabniania	
odpadów	wielkogabarytowych	w	MZGOK	Sp.	z	o.o.	w	Janczycach”–	nie	otwierać	do	dnia	
19.03.2021	r.	do	godz.	15:10”,	lub	w	formie	elektronicznej	za	pośrednictwem	platformy	e-
puap,	opatrzonej	kwalifikowalnym	podpisem	elektronicznym	przez	osobę	upoważnioną	a	
adres:	https://epuap.gov.pl/wps/portal	 

Pytanie	4:	Bardzo	proszę	o	przesłanie	opisu	w	 jaki	 sposób	przyznawane	będą	punkty		
w	ramach	kryterium	Doświadczenie	Wykonawcy.	

Czy	 za	 usługi	 wykazane	 na	 spełnianie	 warunku	 brzegowego	 będą	 przyznane	 punkty?	
Jeżeli	tak	to	ile?	

Odpowiedź:	Na	powyższe	pytanie	została	udzielona	odpowiedź	w	punkcie	1	i	brzmi	ona	
następująco:	
	
4)	Liczba	punktów	(Pg)	w	kryterium	„Doświadczenie	Wykonawcy”	przyznawana	zgodnie	z	
zestawieniem	 z	 wykazem	 wykonanych	 usług	 stanowiącym	 Załącznik	 nr	 2	 Maksymalna	
liczba	punktów	możliwych	do	uzyskania	w	tym	kryterium	to	40	pkt.		
	



    
	

 

	
	
	
	

 

Sposób	przyznawania	punktacji:	
	
-	min.	3	zrealizowane	usługi	–	0	pkt.	
-	4	zrealizowane	usługi	–	20	pkt.	
-	5	zrealizowanych	usług	–	30	pkt.	
-	5	 i	więcej	zrealizowanych	usług,	w	 tym	min.	1	usługa	zarządzania	projektem	z	EFRR	–		
			40	pkt.	
	
Pytanie	 5:	 W	 zawiązku	 z	 ogłoszeniem	w	 dniu	 08.03.2021	 r	 postępowania	 na	 usługę	
zarządzania	 projektem	 pn.	 "Doposażenie	 instalacji	 przetwarzania	 odpadów		
w	 urządzenie	 do	 rozdrabniania	 odpadów	 wielkogabarytowych	 w	 MZGOK	 Sp.	 z	 o.o.		
w	 Janczycach"	 zwracam	 się	 z	 prośbą	 o	 doprecyzowanie	 sposobu	 oceny	 kryterium	
„Doświadczenie	Wnioskodawcy”.	Prosimy	o	wskazanie	obiektywnej	metodologii	oceny	
ww.	 kryterium	 (np.	 poprzez	wskazanie	 liczby	 punktów	 za	 konkretną	 liczbę	 referencji	
lub	wskazanie	metodologii	w	jaki	sposób	będą	przyznawane	punkty)	
	
Odpowiedź:	Na	powyższe	pytanie	została	udzielona	odpowiedź	w	punkcie	1	i	brzmi	ona	
następująco:	
	
4)	Liczba	punktów	(Pg)	w	kryterium	„Doświadczenie	Wykonawcy”	przyznawana	zgodnie	z	
zestawieniem	 z	 wykazem	 wykonanych	 usług	 stanowiącym	 Załącznik	 nr	 2	 Maksymalna	
liczba	punktów	możliwych	do	uzyskania	w	tym	kryterium	to	40	pkt.		
	
Sposób	przyznawania	punktacji:	
	
-	min.	3	zrealizowane	usługi	–	0	pkt.	
-	4	zrealizowane	usługi	–	20	pkt.	
-	5	zrealizowanych	usług	–	30	pkt.	
-	5	 i	więcej	zrealizowanych	usług,	w	 tym	min.	1	usługa	zarządzania	projektem	z	EFRR	–		
			40	pkt.	
	
	
W	związku	z	powyższym,	zmianie	ulega	termin	składania	ofert	na	19.03.2021.	
	
	
	


