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DAR-ZPR. 7011.23.2018 

parking6w 

DziaJajqc na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 pazdziernika 2016 r. 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usJugi Zamawiajqcy - Miasto t6dz, 
Urzqd Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawc6w 
dotyczqce tresci Opisu post~powania i udziela wyjasnien: 

Pytanie nr 1 
ChciaJem doprecyzowa6 informacj~ z etapu II post~powania. 
W opisie post~powania w pkt 14 "SJownika Poj~6" czytam: 
"Parking wielopoziomowy - parking wielokondygnacyjny lub mechaniczny 
umozliwiajqcy parkowanie na wi~cej niz jednym poziomie" 
Czy w takim razie urzqdzenia typu SMART PARKING WIROMET Sq brane pod 
uwag~ i mozna je uwzgl~dnia6 przy projektowaniu parking6w ? 

Odpowiedz nr 1 
Zgodnie z d.efinicjq przez Parking wielopoziomowy rozumie si~ r6wniez parking 
mechaniczny. Rolq Wykonawcy jest okreslenie czy ta lub inna technologia b~dzie 
mogJa zosta6 zastosowana w lokalizacjach okreslonych w post~powaniu. 

Pytanie nr 2 
W nawiqzaniu do prowadzonego post~powania na "Wyb6r partnera prywatnego do 
realizacji przedsi~wzi~cia polegajqcego na zaprojektowaniu, wybudowaniu 
parking6w dla Miasta todzi. Etap II. Numer referencyjny: DAR-ZPR
IV.7011.23.2018" prosz~ 0 informacj~ czy oczekujq Panstwo od Wykonawc6w 
zJozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam6wienia na etapie skJadania . 
wniosk6w? 

Odpowiedz nr 2 
Zamawiajqcy nie wymaga zJozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zam6wienia 

• • Urz'ld Mlasta t.odzi • 
Departament Obslugi i Administracji 
Wydzlal Zam6wien Publicznych ul. ks. I. Skorupki 21 

90-532 t.6dz 

• tel .: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl 
tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 

• 



URZl\D MIASTA WDZI 
Pytanie nr 3 
Zwracamy si~ z prosbq 0 modyfikacj~ punktu 3 Rozdzialu 10 Opisu Post~powania 
w taki spos6b, aby dopuszczalne bylo uwzgl~dnienie potencja~u podmiot6w z tej 
samej grupy kapitalowej w punktacji w ramach klasyfikacji, w przypadku gdy 
Wykonawca powola si~ na zdolnosci tych podmiot6w. 
Zwracamy uwag~, iz standardowq praktykq w realizacji tego typu przedsi~wzi~c jest 
powolanie specjalnie do tego przeznaczonej sp61ki celowej, kt6ra sam a co do 
zasady nie posiada odpowiednich referencji. Tym samym bazuje ona na potencjale 
technicznym i zdolnosci ekonomicznej podmiot6w trzecich. Proponowana przez 
nas zmiana zapisu wskazuje, iz dla potrzeb ustalania rankingu Wykonawc6w bylby 
brany pod uwag~ r6wniez potencjal techniczny podmiot6w z tej samej grupy 
kapitalowej co Wykonawca, a wi~c powiqzanych kapitalowo oraz cz~sto 
personalnie i tym samym realnie zainteresowanych uczestnictwem w post~powaniu 
w roli podwykonawcy. 
Zaznaczamy r6wniez, ze KIO w wyroku z dnia 7 maja 2018 r. (sygn. Akt KIO 
699/18) wskazuje, iz "w ocenie K raj owej Izby Odwolawczej przepisy Dyrektywy 
2014/24/UE nie wykluczajq mozliwosci powo~ania si~ na potencjal podmiot6w 
trzecich w ramach obiektywnych i niedyskryminujqcych kryteri6w - tj. w ramach tzw. 
kryteri6w selekcji w post~powaniach dwuetapowych. Wnioskowa6 zatem naleiy, ie 
unijny ustawodawca dopuszcza sytuacj~, w kt6rej wykonawca moze powolac si~ 
na taki potencja~ - potencjal podmiot6w trzecich w ramach kryteri6w selekcji - jeieli 
Zamawiajqcy takq mozliwosc dopusci w ogloszeniu 0 zam6wieniu - jednoczesnie 
okreslajqc zasady przyznawania dodatkowej punktacji, dostosowujqC powyisze 
zasady do prowadzonego post~powania oraz przedmiotu zam6wienia". Tym samym 
ostatnie orzecznictwo jasno wskazuje, iz mozliwe i dopuszczalne jest 
zmodyfikowanie zapisu punktu 3 Rozdzia~u 10 Opisu post~powania, w ksztalcie 
o jaki wnosimy. 

Odpowiedz nr 3 
Zamawiajqcy podtrzymuje ww. zapisy "Opisu Post~powania". Podkreslenia wymaga 
fakt, iz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami zamawiajqcy organizuje 
post~powanie 0 zawarcie umowy koncesji w spos6b odpowiadajqcy jego 
potrzebom, przestrzegajqc jednoczesnie zasady uczciwej konkurencji oraz r6wnego 
traktowania wykonawc6w. Celem zamawiajqcego jest pozyskanie partnera 
prywatnego, kt6ry posiada jak najwyzsze doswiadczenie i potencja~ do realizacji 
przedsi~wzi~cia. Wprowadzone wi~c zasady dotyczqce kryteri6w kwalifikacji majq 
na celu doprowadzic do wyboru takiego wlasnie partnera, zas przyj~ta przez 
zamawiajqcego formu~a tych kryteri6w nie narusza w/w zasad post~powania. 

Pytanie nr 4 
Niniejszym zwracamy si~ z wnioskiem 0 wyrazenie zgody na przedluzenie terminu 
do skladania wniosk6w w prowadzonym post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia pn. 
"Wyb6r partnera do realizacji przedsi~wzi~cia polegajqcego na zaprojektowaniu, 

----wybudowaniu, eksploatacji parking6w - dla- Miasta -todzi. Etap- II." W ocenie 
Wykonawcy koniecznosc przedluzenia terminu wynika z wyst~powania wielu 

• 
czynnik6w . 
Wskazane lokacje wymaga~ przeprowadzenia wst~pnej analizy, kt6ra pozwalala na 
podj~cie decyzji 0 przystqpieniu do prowadzenia post~powania oraz wst~pne 
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oszacowanie ryzyk projektowych. Konieczne byfo przeprowadzenie rozm6w 
z potencjalnymi partnerami oraz om6wienie zakresu przedsi~wzi~cia. Dopiero po 
tym mozliwe byfo sformufowanie grupy zainteresowanych podmiot6w, kt6re Sq 
gotowe podjqc si~ rea lizacj i postawionych cel6w projektowych, a takze Sq W stanie 
spefnic postawione kryteria kwalifikacji. W dokumentacji post~powania wymagajq 
PaIistwo r6wniez kompletu wszystkich formalnych dokument6w juz na etapie 
prekwalifikacji. Skompletowanie wszystkich dokument6w wymaga czasu, 
co w przypadku kilku podmiot6w dodatkowo wydfuza czas na przygotowanie 
wniosku. Ponadto, rozpocz~ty sezon urlopowy i w zwiqzku z tym czasami 
ograniczone zasoby kadrowe, wpfywajq bezposrednio na fakt, iz na przygotowanie 
wszystkich formalnych dokument6w potrzebujemy wi~cej czasu. 
W zwiqzku z powyzszym wykonawca wnosi 0 przedfuzenie terminu na skfadanie 
ofert z dnia 24.07.2018 r. 
B~dziemy wdzi~czni za przychylne rozpatrzenie wniosku. 

Odpowiedz nr 4 
W dniu 4 lipca 2018 r. na stronie http://bip.umLlodz.pl zostafo umieszczone 
sprostowanie do ogfoszenia i zmieniony zostaf termin skfadania wniosk6w do 
23 lipca 2018 r. do godz. 14:00. Nast~pnie w dniu 17 lipca 2018 r. na stronie 
http://bip.umLlodz.pl zostafo umieszczone sprostowanie do ogfoszenia i zmieniony 
zostaf termin skfadania wniosk6w do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00. 

Pytanie nr 5 
Dot. pkt 7.2.1.2. Opisu Post~powania 
Czy Podmiot Publiczny zaprosi do negocjacji wykonawc6w, kt6rzy spefniq kryteria 
kwalifikacji i nie b~dq podlegac wykluczeniu z post~powania w liczbie nie wi~kszej 
niz 8 wykonawc6w i tym sa my zwi~kszy mozliwq liczb~ wykonawc6w, kt6rzy 
spefniajqc wymagania i nie podlegajqc wykluczeniu zostaliby zakwalifikowani do 
kolejnego etapu post~powania (aktualnie jest to 5 wykonawc6w)? 

Odpowiedz nr 5 
Zamawiajqcy przychyli si~ do stanowiska i dokonuje zmiany zapisow Opisu 
Post~powania, rozdziaf 7, pkt 7.2, ppkt 1.2., i nadaje mu nast~pujqce brzmienie: 
"Podmiot Publiczny zaprosi do negocjacji Wykonawc6w, kt6rzy spefniajq kryteria 
kwalifikacji i nie podlegajq wykluczeniu z Post~powania w liczbie nie wi~kszej niz 
osmiu Wykonawc6w z zachowaniem zasad wskazanych w rozdziale 10 -
Ograniczenie liczby wykonawc6w zaproszonych do udziafu w post~powaniu 
o zawarcie umowy 0 PPP" 

Pytanie nr 6 
Dot. pkt 9.1.1.2. Opisu Post~powania 
Podmiot publiczny wskazuje, ze w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z post~powania, zqda od wykonawc6w przedfozenia min. informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 9 ustawy 
o umowie koncesji. Czy tym samym Podmiot Publiczny potwierdza, ze informacje 
z Krajowego Rejestru Karnego, w kt6rych zakres informacji zostaf okreslony 
wart. 24 ust. 1 pkt 13-14, art. 24 ust. 1 pkt 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo 
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zamowien publicznych zostanq przez Podmiot Publiczny zaakceptowane z uwagi 
na tozsamosc naruszen prawa, co do ktorych Krajowy Rejestr Karny potwierdza nie 
figurowanie w rejestrze. 

Odpowiedz nr 6 
Zamawiajqcy dopuszcza informacje z KRK zawierajqce informacje dotyczqce 
zakresu z art. 24 ust. 1 pkt 13-14, art. 24 ust. 1 pkt 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 
ustawy Prawo zamowien publicznych pod warunkiem zachowania toisamosci 
naruszen prawa z wymienionymi wart. 32 ustawy 0 umowie koncesji na roboty 
budowlane i usJugi. 

Pytanie nr 7 
Dot. pkt 10.2.2 Opisu Post~powania 
Czy Podmiot Publiczny potwierdza, ie w sytuacji, gdy liczba wykonawcow, ktorzy 
otrzymajq dodatkowe punkty zgodnie z zapisami pkt 1 0.2.1, b~dzie mniejsza niz 5 
i jednoczesnie pozostaJe wnioski zostanq zJoione przez wykonawc6w, kt6rzy 
korzystajq z zasob6w innych podmiot6w i tym samym nie otrzymajq dodatkowych 
punktow wobec zapis6w pkt 9.3. Opisu Post~powania - 0 kolejnosci mi~dzy tymi 
wykonawcami decydowac b~dzie posiadanie wi~kszych srodk6w finansowych lub 
zdolnosci kredytowej, kt6re to zasoby finansowe zostanq wykonawcy udzielone 
przez inny podmiot? 

Odpowiedz nr 7 
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy pkt 10 pkt 2.2 jednoczesnie oswiadcza, ze do 
oceny b~dzie miec zastosowanie zapis pkt 10 ust.3. 

Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiajqcego (http://bip.uml.lodz.pID 
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