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wykonawcy 

dot.: p rze ta rgu n i eog ran i c zonego na Wykonan ie k o m p l e k s o w y c h usług 
ana l i tycznych i do radczych dla Miasta Płocka mających doprowadzić do 
wyboru oraz pozyskan ia inwestora/par tnera prywatnego dla 
przygotowan ia , zapro jektowan ia i wykonan ia inwestycj i pn. 
„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku" 

Zamawiający Gm ina - Miasto Płock zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczn ia 

2004 r.- Prawo zmówień publ icznych (t.j.- Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje 

w załączeniu treść zapy tan ia , które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami 

j n . : 

ad. 1 

Większość budynków w projekc ie jest już po przeprowadzonej te rmomodern i zac j i bądź 
są to budynki nowe. Audy t energetyczny ma dotyczyć jedyn ie obiektów, które będą 
podlegać s ze r s zemu zakresowi prac niż jedyn ie montaż sys temu zarządzania energią. 
Projekt zakłada, że będzie ich maksyma ln i e 20. 

ad 4 

Zamawiający pod t r zymuje wcześniejsze zapisy dotyczące wynagrodzen ia i terminów 

płatności. 

ad. 2 i ad. 3 

Zamawiający in formuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 dokonu je zmiany w treści 

S IWZ j . n . 

Dział I rozdz.VI pkt 1 ppkt 3) o t r zymuje brzmien ie : 

„3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający wymaga: 

a) aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skła
dania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -
co najmniej: 
- 2 (dwie) pełne analizy przed-reaiizacyjne (tj. obejmujące co najmniej analizę 
techniczną, analizę organizacyjno-prawną, analizę ekonomiczno-finansową, ana
lizę rodzajów ryzyka) i 2 (dwie) usługi doradcze mające na celu doprowadzenie 
do wyboru oraz pozyskania partnera prywatnego dla projektów Partnerstwa Pu-
biiczno-Prywatneao, 
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b) aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego 2 osoby odpo
wiedzialne za świadczenie usług, które w przeciągu ostatnich trzech lat wykony
wały usługi analityczne i doradcze przy projektach Partnerstwa Pubiiczno-Pry-
watnego." 

Dział I rozdz.XV pkt 3 o t r zymuje brzmien ie : 

„3. Kryterium „Kwalifikacje zawodowe" - K będzie rozpatrywane na podstawie: 

a) liczby projektów Partnerstwa Publiczno Prywatnego dotyczących efektywności 
energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej, w których współuczestniczyła 
każda z 2-ch osób, które będą skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, w 
ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert. Za każdy projekt 1 
osoba uzyskać może 1 pkt. Jedna osoba uzyskać może maksymalnie 5 pkt (za 5 
projektów i więcej). W kryterium można uzyskać max. 10 pkt 

b) lat doświadczenia zawodowego , w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania 
ofert, 2 osób, które będą skierowane do reaiizacji przedmiotu zamówienia, wyko
nujących usługi analityczne i doradcze przy projektach Partnerstwa Publiczno Pry
watnego w zakresie efektywności energetycznej, na które zostały zawarte umowy 
o PPP. Za każdy rok doświadczenia zawodowego 1 osoba uzyskać może 1 pkt. 
Jedna osoba uzyskać może maksymainie 5 pkt (za max. 5 lat doświadczenia). W 
kryterium można uzyskać max. 10 pkt. 

c) liczby projektów Partnerstwa Pubiiczno-Prywatnego dotyczących efektywności 
energetycznej obiektów użyteczności pubiicznej zakończonych zawarciem umowy 
o partnerstwie pubiiczno-prywatnym, w których współuczestniczyła każda z 2-ch 
osób, które będą skierowane do reaiizacji przedmiotu zamówienia, w ciągu ostat
nich 5 iatach przed upływem terminu składania ofert. 
Za każdy projekt 1 osoba uzyskać może 2 pkt. Jedna osoba uzyskać może maksy
mainie 10 pkt (za 5 projektów i więcej). W kryterium można uzyskać max. 20 
pkt. 

Z up. Prezydenta Miasta Płocka 



Zał. Nr 1 

W N I O S E K O WYJAŚNIENIE I ZMIANĘ TREŚCI SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 r. Prawo zamówień publ icznych 
(tekst j edn . Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (dalej „ustawa Pzp"), zwracam się 
z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści Specyf ikacj i Is totnych Warunków Zamówienia 
(dalej „SIWZ"), w następującym zakres ie: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający w Dzia le II S I W Z - Opis Przedmiotu Zamówienia wskazu je , iż p rzedmiotem 
zamówienia jes t wykonan ie komp leksowych usług ana l i tycznych i doradczych dla Gminy -
Miasto Płock (dalej „Zamawiający") mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskan ia partnera 
prywatnego dla przygotowan ia , zapro jektowan ia i wykonan ia komp leksowej modern izacj i 
energetycznej około 40 obiektów użyteczność publ icznej Gminy Miasta-Płock, w formule 
partnerstwa pub l i czno-prywatnego lub koncesj i na roboty budowlane lub usługi wraz z 
zamknięciem f i nansowym i k ome r c y j nym. 

Z kolei j ak wyn ika ze wskazanego zakresu usług doradczych ETAPU I zamówienia, anal iza 
wykonalności i opłacalności pro jektu, ma zawierać wg pkt 1 ppkt 5): audyt energetyczny dla 
maksymalnie 20 obiektów powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu 
oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 
ze zm.). 

W związku z dysproporcją pomiędzy szacowaną liczbą obiektów przeznaczonych do 
modernizacji energetycznej, a wskazaną liczbą audytów energetycznych, które ma wykonać 
Wykonawca w ramach Etapu I Zamówienia, prosimy o wyjaśnienie przyczyny tej rozbieżności 
oraz wskazanie oczekiwanego zakresu rzeczowego projektu, celem realnego oszacowania przez 
oferentów przedmiotu zamówienia. 

2. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdoiności technicznej lub 

zawodowej 

Zamawiający w rozdz ia le VI S I W Z - Warunki Udziału w Postępowaniu, pkt 1 ppkt 3) wskazuje , 
iż o zamówienie publ iczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunk i , o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, t j . nie podlegają wyk luczen iu I spełniają warunk i udziału 
w postępowaniu w zakres ie zdolności technicznej lub zawodowej . W powyższym zakres ie 
Zamawiający w y m a g a : 

ą) aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej: 

— 3 (trzy) pełne analizy przed-realizacyjne (tj. obejmujące co najmniej analizę 
techniczną, analizę organizacyjno-prawną, analizę ekonomiczno-finansową, 
analizę rodzajów ryzyka) i doradcze dla projektów Partnerstwa Pubiiczno-Prywatnego, 

b) aby wykonawca skierował do reaiizacji zamówienia publicznego 2 osoby odpowiedzialne za 
świadczenie usług, które w przeciągu ostatnich trzech lat wykonywały usługi analityczne i 
doradcze przy projektach Partnerstwa Pubiiczno-Prywatnego. 

Określony przez Zamawiającego ww. warunek udziału w postępowaniu (lit. a) i lit. b) jes t 
n ieadekwatny do przedmio tu zamówienia i nie daje Zamawiającemu rękojmi, iż wykonawca 
ubiegający się o udz ie len ie zamówienia w wyn iku spełnienia przedmio towego warunku będzie 
posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne z punktu widzen ia należytego 
wykonan ia określonego w S IWZ zamówienia. 

W t ym miejscu wskazać należy, iż określenie zbyt niskich warunków udziału w postępowaniu, 
może stanowić naruszen ie art. 22 ust. l a ustawy Pzp, zgodn ie , z którym Zamawiający 
powinien określić warunk i udziału w postępowaniu w sposób umożliwiający ocenę zdolności 



wykonawcy do należytego wykonan ia zamówienia (patrz wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 n, 
sygn . akt K IO/UZP 561 /08 ) . Wymóg ten potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 
dnia 23 lipca 2008 r., K IO/UZP 702/08 , stwierdzając, iż Zamawiający ma nie ty lko prawo, 
ale i obowiązek tak określić warunk i udziału, aby do postępowania dopuścić ty lko tak ich 
wykonawców, którzy mają doświadczenie w reai izacj i zadań podobnych do przedmiotu 
zamówienia. Wymagan i a Zamawiającego nie mogą być zbyt niskie, bowiem przez selekcję 
przesz l iby wykonawcy niezdolni do real izacj i zamówienia. 

Brak możliwości weryf ikac j i potencjału wykonawcy do real izacj i zamówienia spowodowany jest 
zas tosowan iem zbyt n isk iego warunk i em wiedzy i doświadczenia, w odnies ien iu do przedmiotu 
zamówienia, który ma objąć poza wykonan i em komp leksowych usług ana l i tycznych, także 
świadczenie usług doradczych mających doprowadzić do wyboru partnera prywatnego i 
uzyskan ia zamknięcia f inansowego dla przeprowadzen ia komp leksowej użyteczności publ icznej 
w formule ppp lub koncesj i na roboty budowlane lub usługi. 

Oznacza to, iż wykonawca zdo lny do real izacj i p rzedmiotowego zamówienia powinien posiadać 
nie ty lko doświadczenie ana l i tyczne, ale również doświadczenie doradcze w zakres ie 
przeprowadzen ia procedury wyboru partnera prywatnego co najmnie j do zamknięcia 
komercy jnego projektu (zawarc ie umowy o ppp). Wykonan ie wyłącznie anal iz 
przedrea i i zacyjnych dla projektu partnerstwa pub l i czno-prywatnego, nie jes t równoznaczne 
z pos iadan iem doświadczenia w przeprowadzen iu postępowania na wybór partnera 
prywatnego, które jes t odrębna procedurą wymagającą pos iadania praktycznej wiedzy 
w zakres ie prawa zamówień pub l i cznych, prawa cywi lnego oraz Innych przepisów szczególnych, 
n iewymaganych na etapie ana l i t y cznym. 

W związku z powyższym zwracamy się z wn iosk iem o zmianę przedmio towego warunku udziału 
w postępowaniu, poprzez wprowadzen ie wymogu wykonan ia trzech pełnych anal iz 
przedrea i i zacyjnych dla projektów partnerstwa pub l i czno-prywatnego w których wykonawca 
następnie świadczył doradz two w procedurze wyboru partnera prywatnego, zakończonych 
podpisan iem umowy o partnerstwie pub i i c zno-prywatnym. Ana log iczny wniosek dotyczy także 
warunku w zakres ie osób sk ie rowanych do real izacj i zamówienia (lit. b). 

Uwzględnienie przez Zamawiającego przedmiotowego wniosku spowoduje , iż wymog i 
w zakres ie zdolności techn icznej lub zawodowej , zostaną określone w sposób proporcjonalny 
do przedmiotu zamówienia i jednocześnie umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy 
do należytego wykonan ia zamówienia, t j . w sposób zgodny z dyspozycją art. 22 ustawy Pzp. 

3. Kryterium oceny ofert - kwalif ikacje zawodowe 

Zamawiający w Rozdzia le XV, określił w pkt 2) następujące kry te r ium oceny ofert: 

2) Kwal i f ikacje zawodowe - 40 % = 40 pkt 

Z kolei ocena kry te r ium „Kwalifikacje zawodowe", będzie rozpat rywana w następujący sposób: 

a) l iczby projektów Partnerstwa Pub i i czno-Prywatnego dotyczących efektywności 
energetycznej dla obiektów użyteczności publ icznej , w których współuczestniczyła 
każda z 2-ch osób, które będą sk ie rowane do real izacj i p rzedmiotu zamówienia, 
w ostatn ich 5 latach przed upływem terminu składania ofert. 

Za każdy projekt 1 osoba uzyskać może 2 pkt. 
Jedna osoba uzyskać może maksyma ln i e 10 pkt (za 5 projektów i więcej). 
W kryter ium można uzyskać max. 20 pkt. 

Wniosku jemy o zmianę ww. kry te r ium poprzez przyznawan ie dodatkowych punktów za liczbę 
projektów Partnerstwa Pub i i czno-Prywatnego dotyczących efektywności energetycznej 
obiektów użyteczności publ icznej zakończonych zawarc iem umowy o partnerstwie pubi iczno-
prywatnym, w których współuczestniczyła każda z 2-ch osób, które będą sk ierowane do 
real izacj i p rzedmiotu zamówienia, w ciągu ostatn ich 5 iatach przed upływem terminu składania 
ofert. 

Nin iejszy wniosek mo tywowany jes t f ak tem, iż zastosowanie procedury udzie lenia zamówienia 
publ icznego określonej w ustawie Pzp ma na celu wyłonienie spośród wszystk ich ofert 
złożonych w danym postępowaniu, oferty najkorzystn ie jszej dla Zamawiającego. Zważywszy na 
zdef in iowany zakres zamówienia, obejmujący doradztwo mające doprowadzić do wyboru 



partnera prywatnego i uzyskan ia zamknięcia f inansowego, najbardz ie j pożądanym przez 
Zamawiającego wykonawcą, będzie oferent, który dysponuje osobą skierowaną do real izacj i 
zamówienia, posiadającą doświadczenie odpowiadające zakresowi zamówienia, t j . w real izacj i 
projektów z zakresu efektywności energetyczne j zakończonych zawarc iem umowy o ppp. 

4. Wynagrodzenie i terminy płatności (Dział III SIWZ - Wzór Umowy) 

Zamawiający z § 4 ust. 2 Wzoru Umowy określił zasady płatności wynagrodzen ia za wykonan ie 
przedmiotu umowy w następujący sposób: 
2. Wyp/ata wynagrodzenia realizowana będzie w następujący sposób: 
1) 20% wynagrodzenia (w tym podatek VAT), zostanie wypłacona po odbiorze I etapu prac 

określonych w § 1 ust. 2 pkt 1), ETAP I, 
2) 40% wynagrodzenia (w tym podatek VAT) zostanie wypłacona po odbiorze II etapu prac 

określonych w § 1 ust. 2 pkt 2), ETAP II, 
3) 40% wynagrodzenia (w tym podatek VAT) zostanie wypłacona po odbiorze III etapu prac 

określonych w § 1 ust. 2 pkt 3), ETAP III. 

Zastosowana przez Zamawiającego konstrukc ja płatności wynagrodzen ia za ETAP II 
zamówienia, w związku 15-miesięcznym z te rm inem gran i cznym jego real izacj i (§ 3 ust. 2 pkt 
2) Wzoru Umowy) , prowadz i do wn iosku , iż wykonawca będzie zmuszony do ponoszenia 
wsze lk ich kosztów związanych ze świadczeniem usług doradczych przez trwający kilkanaście 
miesięcy procedury wyboru partnera prywatnego. 

Wskazując przy t ym na wynikający z Opisu Przedmiotu Zamówienia obszerny zakres 
obowiązków doradczych , które będą generować l iczne koszty bieżące, należy wskazać, 
iż rozl iczenie 4 0 % wynagrodzen ia dopiero po odbiorze całego ETAPU II, stanowić będzie dla 
wykonawcy zbyt duże obciążenie f inansowe. Powyższe s tanowisko jest t ym bardziej 
uzasadnione z uwagi na fakt, iż zgodn ie ze Wzo rem Umowy roz l iczenie kolejnych 4 0 % 
wynagrodzen ia roz l iczone zostan ie już po zamknięciu komercy jnym projektu (ETAP III). 
Oznacza to, że wykonawca o t r zyma 8 0 % wynagrodzen ia dopiero po ponad 20 miesiącach 
pracy. Do tego czasu Wykonawca będzie zobowiązany w całości do „kredytowania" przedmiotu 
zamówienia. Możliwość skrócenia poszczególnych etapów real izacj i zamówienia należy na 
obecnym etapie rozpatrywać wyłącznie teoretyczn ie i dokonując kalkulacj i ofertowej 
wykonawcy muszą przyjąć założenie 15-miesięcznego okresu rea l i zacyjnego. 

W związku z powyższym, wn iosku jemy o zmianę sposobu roz l iczenia ETAPU II usług 
doradczych, poprzez roz l iczenie kwoty wynagrodzen ia za ten etap w formie równych 
miesięcznych płatności, stanowiących równowartość 4 0 % określonego w ofercie wynagrodzen ia 
podzie lonego na 15 miesięcy t rwania Etapu II. 

Wprowadzen ie ww. mode lu roz l iczenia, przy j ednoczesnym zachowan iu jednorazowej płatności 
kolejnych 4 0 % wynagrodzen ia po odbiorze ETAPU III (zgodnie z ak tua lnym Wzorem Umowy) , 
nie będzie ponad miarę obciążać f inansowo wykonawcy w wielomiesięcznym horyzoncie 
c za sowym, przy j e dno c ze snym zachowan iu przez zamawiającego prawa do zapłaty bl isko 
polowy wynagrodzen ia po zakończeniu całej usługi doradcze j . 


