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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OTWARCIA OFERT
dotyczy: postępowania na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym
bez negocjacji na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. CPV 64110000-0, 64112000-4, 64113000-1
Numer sprawy DZOB.281.21.2021
Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 3, 6 i 7
i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) – udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
Pytanie nr 1
Zamawiający określił, że: Wykonawca wyraża także zgodę na potrącenie naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia 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.
W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy
o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie do
par.8 ust.5 zwrotu: „po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość
naliczonej kary umownej”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.
Pytanie nr 2
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 8 ust.6 i nadani mu nowego brzmienia: „Za opóźnienie
w zapłacie faktur/rachunków Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami
od transakcji handlowych”
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.
Pytanie nr 3
Wykonawca ze względu na ilość osób zatrudnionych i zaangażowanych w realizację przedmiotu
zamówienia wnosi o obniżenie kary określonej w par.8 ust. 4 do 50 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść §8 ust. 4 Istotnych
postanowień umowy - załącznik nr 5 SWZ w ten sposób, że nadaje mu obowiązujące
brzmienie:
„4.Stwierdzenia, że osoby wskazane w §2 ust. 3 umowy, nie są zatrudnione na umowę
o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 150 złotych brutto
za każde stwierdzone zdarzenie.”
Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp zmienia treść SWZ
w następującym zakresie:
W Rozdziale III SWZ, zmienia się:
a) w pkt. 14 Termin składania ofert, ppkt. 14.1. i otrzymuje następujące brzmienie:
„14.1. Oferty należy składać w terminie do 10.12.2021 r. do godz. 09:00.
Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie ofert nie będzie możliwe.
Uwaga! o terminie złożenia ofert decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia
jej wprowadzenia.”
b) w pkt. 15 Termin otwarcia ofert, ppkt. 15.1. i otrzymuje następujące brzmienie:
„15.1. Otwarcie ofert odbywać się będzie za pośrednictwem miniPortalu nastąpi dnia
10.12.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.”
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c) w pkt. 16. Termin związanie ofertą, ppkt. 16.1. i otrzymuje następujące brzmienie:
„16.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 08.01.2021 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
W
związku
ze
zmianą
Specyfikacji
Warunków
Zamówienia,
zgodnie
z art. 286 ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
10.12.2021 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 r. o godz. 11:00.
Z up. Kierownik Działu Obsługi
Grzegorz Polkowski
Wrocław, 06.12.2021 r.
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