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WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
W odpowiedzi na skierowane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zapytania
dot. treści specyfikacji w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym przedmiotem zamówienia jest:
- Świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, które obejmuje swoją
statutową działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na
odbiorze i dostawach przesyłek (w większości poufnych) pomiędzy OKE i szkołami oraz
innymi instytucjami na terenie wyżej wymienionych województw w roku 2017/2018,
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (na podstawie art. 38.1 Ustawy
Prawo zamówień publicznych):
Pytanie 1:
W § 10 ust. 3
wzoru umowy Zamawiający przewiduje możliwość potrącania należnych kar umownych
z bieżących faktur VAT przesłanych do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Niczym nieograniczone jednostronne prawo
naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w
interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została
prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za
spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące
nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych.
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o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez modyfikację zapisu i dodanie
do treści § 10 ust. 3 wzoru umowy zwrotu: „po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość
naliczonej kary umownej”?

Wyjaśnienie
Zamawiający modyfikuje zapis § 10 ust. 3 wzoru umowy zgodnie z sugestią zawartą
w pytaniu jw. i zapis ten otrzymuje brzmienie:
„3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego należnych kar umownych,
o których mowa wyżej z kwot należności za realizację zamówienia wynikających
z wystawianych przez Wykonawcę faktur, po przeprowadzeniu postępowania
potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej.”
Pytanie 2:
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących określone czynności (wskazane w § 4 ust. 13 lit. a-d). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
uwzględniającym czas niezbędny do przygotowania żądanych dokumentów, wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących określone czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać następujących dokumentów:
a)
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b)
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 4 ust. 13 pkt 3 lit b), dotyczącego przedkładania – w przypadku powstania
uzasadnionych wątpliwości, co do złożonego oświadczenia – na zapis, zgodnie z którym wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia n/w dokumentów, tj.:
1.

2.

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Wyjaśnienie
Zamawiający uwzględnia sugestię Wykonawcy, modyfikując zapisy § 4 ust. 13 pkt 3 wzoru
umowy wg załącznika nr 3 do SIWZ, przez dodanie po lit. b) litery c) o treści jak niżej:
„ c) Zamawiający dopuszcza również w opisanym wyżej przypadku możliwość składania,
w miejsce kopii umów o pracę, innych dokumentów w tym:
c1) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
lub/i
c2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.”
Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) pozycji w wierszu nr
17 kolumna nr 5, gdzie należy wpisać 1% z wartości netto z poz. 33. Prosimy o wskazanie z której pozycji, należy
ująć właściwą kwotę, gdyż w formularzu cenowym nie wyodrębniono pozycji o numerze 33.

Wyjaśnienie
W wierszu poz. 17 kolumna 5 tabelki formularza cenowego, w załączniku nr 2 do SIWZ,
należy pozostawić treść „z wartości netto jw.”. Wyrażenie „poz.33” jest błędem, należy go
pominąć w formularzu.
Pytanie 4:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) kolumny „wartość” dla
wybranych usług komplementarnych w pozycji dotyczącej „doręczenie przesyłki do rąk własnych – opłata
dodatkowa” czy w rubryce „wartość” należy wpisać cenę jednostką netto czy brutto?

Wyjaśnienie
Zamawiający precyzuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularzu cenowym) w kolumnie
„wartość” tabelki cenowej dla wybranych usług komplementarnych, w pozycji dotyczącej
„doręczenie przesyłki do rąk własnych – opłata dodatkowa” czy w rubryce „wartość” należy
wpisać cenę jednostkową netto.
Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z opisem SIWZ (Rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu ust. 1 pkt 1.3
ppkt 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował samochodami o ładowności w następujących
przedziałach, tj.
- powyżej 5,5 t - minimum 2 szt.
- od 2,5 do 5,5 t -minimum 3 szt.
- do 2,5 t – minimum 30 szt.
Powyższy opis jest rozbieżny z opisem ujętym w załączniku nr 7 do SIWZ Wykaz Informacji w poz. 1 w drugim
przedziale wskazany jest przedział ładowności od 2,5 do 3,5 t.

Wyjaśnienia do SIWZ
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Wyjaśnienie
Zamawiający potwierdza, że wymaga spełnienia warunków opisanych w SIWZ Rozdz. VIII
Warunki udziału w postępowaniu ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2, co oznacza, że zapis w Wykazie
informacji wg załącznika nr 7 do SIWZ w drugim przedziale poz. 1 powinien mieć treść

„o ładowności od 2,5 do 5,5 t.(minimum 3)”
Równocześnie informujemy, że:
1. W związku z postawionym pytaniem, i udzielonym wyjaśnieniem nie są spełnione
przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP do przedłużenia terminu na składanie ofert.
2. Wynikające z treści udzielonych wyjaśnień zmiany dokonane w dokumentacji przetargowej
obowiązują każdego wykonawcę przystępującego do postępowania.
3. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do konieczności
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:
4. W dniu 03-03-2017 r. Zamawiający w rozmowie telefonicznej udzielił Wykonawcy
wnoszącemu o wyjaśnienia, informacji o zakresie dokonywanych zmian wynikających
z udzielonych wyjaśnień.

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania.
Strona internetowa OKE w Krakowie.
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