Warszawa, dn. 26 kwietnia 2016 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na „Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk,
konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne” nr PZP2/2016
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 PZP oraz punktu 7.8 SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień
na zapytania wykonawcy/ów do treści SIWZ.

Ad. 1)
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w Załączniku nr 8 do SIWZ „Umowa w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie
oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne” § 6 ust. 3 i 5 o treści:
„3.Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy będzie stanowiła faktura VAT
prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od końca miesiąca, w którym nastąpiła
realizacja Przedmiotu Umowy.
5. Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu otrzymania przez Zamawiającego faktury
VAT.”
Proponujemy zapis:
„3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy będzie stanowiła faktura VAT
prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca
kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacja Przedmiotu Umowy.
5. Termin płatności faktur wynosi 21 dni, od daty jej wystawienia.””
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie przewiduje zmiany § 6 ust. 3 i 5 wzoru umowy.

Ad. 2)
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Załącznika 8 do SIWZ „Umowa w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz
wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne” w § 6 ust. 7 i 8:
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„7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
8. W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych.””
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Ad. 3)
„W związku z nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 000,00 PLN
w przypadku naruszeń zobowiązań wynikających z § 8 Załącznika nr 8 „Umowa w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz
wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne” Wykonawca zwraca się z prośbą
o doprecyzowanie i jednoznaczne określenie definicji „informacji poufnej”, a w szczególności
jednoznacznego

sposobu

identyfikacji

„informacji

poufnej”.

Ponadto,

Wykonawca

wnosi

o zmniejszenie wysokości przewidzianej kary na 30.000 zł wskazując, że zaproponowana przez
Zamawiającego kara jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanych nieprawidłowości
stanowiących podstawę naliczenia, a także naliczane kary nie powinny mieć charakteru dodatkowego
wynagrodzenia.
Odpowiedź na pytanie:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że za informacje poufne
Zamawiający uważa wszelkie niedostępne publicznie informacje uzyskane przez wykonawcę,
o których

dowiedział

się

on

w

związku

z

wykonywaniem

umowy.

Obejmują

one

w szczególności informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne
i organizacyjne dotyczące Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kary umownej określonej w § 8 wzoru umowy.

Ad. 4)
„Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy Pzp cena nie może być jedynym
kryterium oceny ofert. Dlatego, Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji treści SIWZ w zakresie
kryteriów oceny ofert tj. zastosowanie kryterium społecznego, w ramach którego Zamawiający będzie
premiował wykonawców zatrudniających pracowników, którzy będą brali udział w realizacji
przedmiotowego zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Ponadto podkreślamy, im więcej
zatrudnionych, tym lepsza gwarancja należytego wykonania zamówienia, gdyż pracownicy, jako
podlegający służbowo pracodawcy, są objęci nadzorem przełożonego, organizacją pracy, szkoleniami
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itp.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w pkt 13 SIWZ na następującą treść:
„13. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
13.1 Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

1.

Cena

wykonania

Przedmiotu

70 %

Liczba pracowników Wykonawcy

30 %

Zamówienia
2.

zatrudnionych

w

działalności

operacyjnej Wykonawcy na umowę
o

pracę,

w

przeliczeniu

na

pełnozatrudnionych, według stanu
na 31.03.2016 roku – waga 30 %
13.2 Ustala się następujący sposób oceny:
Liczba punktów przyznana ofertom zostanie ustalona wg wzoru:
C = (Cmin/Cb) x 70 pkt.
D = (Db/Dmax) x 30 pkt, gdzie
C – wartość punktowa w kryterium „Cena wykonania Przedmiotu Zamówienia”, obliczona
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
D – liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na umowę
o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.03.2016 roku
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
Dmax – największa liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej
Wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.03.2016
roku
Db – liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na
umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.03.2016 roku”
Przez działalność operacyjną Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną z realizacją
usług objętych niniejszym postępowaniem w zakresie: wydruku, konfekcjonowania oraz wysyłki
zaproszeń.
Oferta z najwyższą liczbą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu
na pełnozatrudnionych otrzyma maksymalną ilość punktów = 30
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Oferta w kryterium nr 2 otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje liczby osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.””
Odpowiedź na pytanie:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SIWZ
w taki sposób, iż ustali dodatkowe obok ceny kryterium/kryteria oceny ofert.

Ad. 5)
„Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w odniesieniu do przesyłek,
o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5 Załącznika nr 1 do SIWZ, mowa jest o przesyłkach
nierejestrowanych.”
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, iż w pkt 4 oraz pkt 5 Załącznika nr 1 do SIWZ mowa jest
o przesyłkach nierejestrowanych.

Ad. 6)
„Wykonawca nie neguje wprowadzenia kar umownych we wzorze umowy jako takich, lecz podkreśla,
iż należy dążyć do zachowania równowagi stron stosunku umownego, która w jego ocenie nie stoi
w sprzeczności z naturą stosunku prawnego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO
ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy
uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą
do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z zasadami obowiązującego
porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru
absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to
zarówno z ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego,
wyrażonej w art. 5 Kodeksu cywilnego. Kary umowne przewidziane w § 14 Umowy (Załącznik nr 8
do SIWZ) należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady,
uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym, wnosimy o zmianę § 14 Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ), gdyż
zaproponowane kary są niewspółmiernie wysoko wygórowane, w następujący sposób:
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a) 5 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy
z winy Wykonawcy;
b) 2 % wartości wynagrodzenia należnego w danym miesiącu o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy
w przypadku zwłoki w realizacji usługi;
c) 5 % wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy za naruszenie ochrony danych osobowych;
d) 2 % wynagrodzenia należnego za dany miesiąc o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy w przypadku
wydruku o innych standardach niż wskazane w Umowie;
e) 1 % wartości wynagrodzenia należnego w danym miesiącu za nieprzekazanie w terminie
dziennego raportu wysyłki lub/i miesięcznego raportu Wysyłki w terminie wskazanym w § 3 ust. 9
Umowy.”
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar umownych.

5

