
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją miejsc i ilości występowania  

wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego. 

  
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

        ZP.272.00039.2019   11.07.2019 r. 

l.dz.: ZP.KW-00246/19   

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Zamawiający w pkt. III SIWZ wskazuje termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 roku. 

Data podpisania umowy na etapie ogłoszenia postępowania nie jest znana, jednakże powinna mieścić się w zakresie 

czasowym określonym ustawą - Prawo zamówień publicznych. Analizując ustawowe terminy prowadzenia procedury 

przetargowej, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, najwcześniej w ostatnim tygodniu lipca 2019 roku. 

Zakładając ten wariant, potencjalny Wykonawca będzie miał na realizację zamówienia 8 tygodni. Drugim wariantem, 

jeszcze gorszym dla Wykonawcy będzie, gdy procedura przetargowa z różnych przyczyn się przedłuży. Zachowując 30 

dniowy termin ważności oferty, Zamawiający wskaże drugi tydzień sierpnia na podpisanie umowy. Termin realizacji 

skraca się do ok. 7 tygodni!! 

Zakres prac określony w pkt. II i zał. nr 7 SIWZ jednoznacznie obrazuje, ile pracy należy wykonać, aby zrealizować 

przedmiot zamówienia, obejmujący teren 13 gmin Powiatu Poznańskiego i zamieszkałego przez ok. 275 tyś 

mieszkańców, tj.: 

- przeprowadzić akcję informacyjną dla mieszkańców, 

- uzyskać upoważnienia dla osób przeprowadzających inwentaryzację, 

- przeprowadzić spis z natury wyrobów zawierających azbest (szacujemy ok. 20-25 tyś obiektów zawierających 

azbest) 

- dokonać analizy dotychczasowych wpisów w bazie azbestowej i wprowadzić bieżące dane z inwentaryzacji 

- wykonać mapę shp. w postaci warstwy obrysów budynków zawierających azbest i uzgodnić z wpisami w bazie 

azbestowej 

- przygotować dokumentację rozliczeniową. 

Ogłaszając 22 lutego 2019 Regulamin Konkursu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wzięło pod uwagę 

termin potrzebny na wykonanie zadań objętych dofinasowaniem, określając graniczną datę realizacji zadań na dzień 

15 października 2019 roku. 

Lista beneficjentów w przedmiotowym konkursie została opublikowana pod koniec kwietnia 2019 roku. 

Jednostki samorządu terytorialnego miały na realizację zadań 5,5 miesiąca. Zamawiający, tj. Powiat Poznański  

na koniec kwietnia 2019 roku powziął informację o przyznaniu środków przez Ministra Przedsiębiorczości  

i Technologii na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji w Powiecie Poznański, a dopiero 04 lipca 2019 roku 

ogłosił przetarg na wyłonienie Wykonawcy. Zamawiający skrócił czas na realizacje zadania z 5,5 na 2 miesiące, 

przerzucając na potencjalnego Wykonawcę konsekwencje zmarnowanego czasu. 

W związku z powyższym oraz innymi okolicznościami mogącymi wystąpić nie z winy Wykonawcy, wnosimy  

o usunięciu z SIWZ zapisów zał. 7 §4 ust 7. Wykonawca nie może odpowiadać za skutki prawne i faktyczne 

wstrzymania wypłaty środków nie z jego winy. 

W związku z tym, że termin podpisania umowy nie jest znany, a na wykonanie zadania potrzeba o wiele więcej czasu 

niż 8 tygodni, czego dowodem jest termin określony Regulaminem Konkursu Ministerialnego, proponujemy zmienić 

termin wykonania zamówienia z 30.09.2019 roku na 120 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający w swoich oczekiwaniach przedstawił zakres zadania o wiele większy niż zakres wynikający z Regulaminu 

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dodatkowy zakres nie ujęty w Regulaminie Ministerstwa nie jest 

kosztem kwalifikowanym i nie zostanie objęty dotacją. 

Dodatkowym zakresem nie ujętym w Regulaminie Ministerstwa jest: 

• zał. 7 §1 ust. 1 ppkt. b, oraz ust. 4 i 5, do SIWZ) - sporządzenie dla każdego miejsca występowania wyrobów 

zawierających azbest „Informacji o wyrobach zawierających azbest". 

Według rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku, ust. 2 i 3 §10, to wykorzystujący 

wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest" i 

przedkłada ją corocznie właściwemu marszałkowi, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

Wnosimy o usunięcie zał. 7 §1 ust. 1 ppkt b oraz ust. 4 i 5 z SIWZ, gdyż nie jest kosztem kwalifikowanym,  

a obowiązek sporządzania „Informacji...." spoczywa na wykorzystującym wyroby azbestowe. 



• zał. 7 §1 ust. 2, do SIWZ zapis mówiący o przedstawieniu na mapce poglądowej rozmieszczenia przestrzennego  

i koncentracji obiektów, w których występują wyroby zawierające azbest. 

Szczegółowa mapa rozmieszczenia wyrobów azbestowych tworzy się automatycznie po wprowadzeniu wyrobów 

do bazy azbestowej i można ją obejrzeć na stronie: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ Wnosimy o usunięcie  

z SIWZ w/w zapisu, gdyż nie jest kosztem kwalifikowanym. 

• zał. 7 §1 ust. 6, do SIWZ - zapis mówiący o przeprowadzeniu akcji informacyjnej na terenie 13 gmin. W ramach 

akcji informacyjnej Wykonawca przygotuje i rozpowszechni w urzędach gmin i u sołtysów plakat w formacie A3 

informujący o terminach i zakresie prac podejmowanych na terenie gmin w związku z realizacją umowy Wnosimy 

o usunięcie z SIWZ w/w zapisu, gdyż nie jest kosztem kwalifikowanym. Akcja informacyjna powinna być 

przeprowadzona przez właściwe urzędy gmin i skoordynowana przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem  

do prac terenowych Wykonawca powinien przekazać informację w jakim terminie będzie je wykonywał. Na tej 

podstawie Zamawiający poinformuje mieszkańców o inwentaryzacji. Proponuje oprócz informacji w wersji 

papierowej, opublikować na stronie www urzędów gmin i Zamawiającego oraz przesłać mieszkańcom informację 

sms w systemie gsm. 

3. Zamawiający w zał. nr 7 §2 ust. 6 i 8 do SIWZ, określił termin płatności za zrealizowanie zadania nie krótszy niż 60 dni 

z zastrzeżeniem terminu wypłaty wynagrodzenia §2 ust. 6 umowy, pod warunkiem wystawienia protokołu 

początkowego. 

Według powyższych zapisów termin płatności jest dłuższy niż termin realizacji zadania, w związku z tym 

proponujemy dwuetapową formę wypłaty wynagrodzenia: 

• Część wynagrodzenia która stanowi udział Zamawiającego zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 14 dni od 

wystawienia protokołu początkowego i faktury VAT 

• Część wynagrodzenia która stanowi udział Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy w terminie 60 dni od wystawienia protokołu początkowego i faktury VAT. 

ODPOWIEDZI: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. Zadanie jest realizowane, między 

innymi, z dotacji celowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Zgodnie  

z zawartym w dniu 07.06.2019 r. porozumieniem w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 

terenie Powiatu Poznańskiego, termin zakończenia realizacji zadania strony ustaliły na dzień 04.10.2019 r. 

Zamawiający wprowadził, do projektu umowy, zmiany dotyczące zakresu zamówienia oraz płatności. Zmieniony projekt 

stanowi załącznik do niniejszego pisma.  
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