
1YSUI
'A<<AD

UBElPlECZEN
SPOHCINYCH

Oddzial w Walbrzychu

~")
"....••.••.•••.•tvc,.'

SygnalizuJ nieprawidlowo~c1 w przetargu
5vgnalista@zus.pl

2019

PRZYJAZNY
,-URZ"O

...,
IAKlADU
UBEZPlECZEN
SPOtECZNYCH

WalbrzYCh,~~rudzieri 2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: 430000/Z71/11/Z019-ZAP

Zaklad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Watbrzychu zwany w dalszej cIE:sci

Zamawiajijcym, informuje, ie w prowadzonym postE:powaniu w trybie przetargu

nieograniczonego na "Kompleksowe sprz'Itanie i utrzymanie w czystosci pomieszczen,

teren6w zewnE:trznych posesji, pieh;::gnacja zieleni, odsniezanie i usuwanie oblodzeri oraz

sliskosci W okresie zimowym W obiektach Oddzialu ZUS w Walbrzychu" do Zamawiaj(lcego

w dniu 17 grudnia 2019 r. wptynE:ly pytania a wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zamowienia (SIWZ). Dziatajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajqcy

zamieszcza tresc pytan wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pvtanie 1:

Prosz~ 0 dodanie zapisu we wzorze umowy zdania: "Zmiana wynagrodzenia wchodzi w iycie

z dniem zmiany przepisow, kt6re stanowiq podstawt: zmiany wynagrodzenia wykonawcy".

Powyzsza zmiana ma na celu uczynienie zadosc przez Zamawiajqcego obowiqzkowi

wynikajqcemu z art. 142 ust 5 ustawy PZP,poprzez doprecyzowanie, iz wartosc wynagrodzenia

wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczeg61nosci w wyniku zmiany ustawy lub

innego aktu prawnego) ktorejkolwiek ze zmian, 0 ktorych mowa wart. 142 ust 5 ustawy PZP.

Jednym z bowiem elementow okreslenia zasad wprowadzenia zmian wysokosci

wynagrodzenia umownego jest wskazanie terminu wejscia w zycie aneksu w tym zakresie.

Uzasadnieniem ratio legis- zgodnie z wolq ustawodawcy - przywotanego przepisu art.

142 ust 5 ustawy Prawo zamowien publicznych byto m.in., ze: "w praktyce zamawiajqcych

wtasciwie nieobecne byto wlctczanie do. wzorow umow tzw. klauzul waloryzacyjnych.

Przygotowana przez zamawiajqcych tresc wzorow (projektow) umow, nie pozwalata na
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uwzglE:dnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezaleinych od wykonawcow,

zmian kosztow wykonania zamowienia, zwtaszcza dotycz'lcych zmian wysokosci obci'lien

publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich mariach, pozornie niewielka zmiana np.

podatku od towarow iustug (VAT) powodowata utrat~ mariy, a w konsekwencji prowadzHa

do pogorszenia sytuacji finansowej przedsi~biorcy. Powyisze prowadzHo do znacznego

ograniczania przez przedsiE:biorcow kosztow wykonania zamowienia. Wyiej wskazane

sytuacje odnosify si~ przede wszystkim do umow wieloletnich, w trakcie trwania ktorych

wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciE:iarow publicznoprawnych oraz kosztami

okreslanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotycz'lce zmian wynagrodzenia

odczuwaje, takie pracownicy, przy czym jednoczesnie zamawiaj'lcy 5'1naraieni na pogorszenie

jakosci wykonywanego zamowienia, np. przez zast'lpienie materiatow potrzebnych do

wykonania zamowienia materiatami tanszymi, ktore zazwyczaj 5'1materiafami niiszej jakosci.

Iniwelowanie powyiszych dziatan moie naste,pic dziE:ki wprowadzeniu zasady obowi'lzku

wprowadzania do umow zapisow dotycz'lcych odpowiedniej zmiany wysokosci

wynagrodzenia w scisle okreslonych przypadkach".

St'ld wol'l ustawodawcy stato siE:,aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygniE:cia

postE:powan wszczE:tych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiaj'lcy okreslat kiedy i na jakich zasadach

zwaloryzuje umow~, jesli zajdzie jedna z przestanek wskazanych wart. 142 ust 5 ustawy PIP.

Pokreslic naleiy, ii nie chodzi 0 wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych

przeciei takie Zamawiaj'lcemu, ale okreslenie jasnych mechanizmow waloryzacji - w tym

terminow - w razie wyst'lpienia ktorejkolwiek z przestanek okreslonych wart. 142 ust 5 PZP.

Terminy wejscia w iycie i wielkosc zmian wprowadzonych wart. 142 ust 5 ustawy PIP

w catosci S'l bowiem niezaleine od woli stron umowy 0 zamowienie publiczne. Aby zatem

zapewnic z jednej strony stabilnosc finansow publicznych, ktorymi dysponuj'l zamawiaj'lcy

a z drugiej strony dac wykonawc'l gwarancjE: ich stusznych interesow, ustawodawca

wprowadzit obowi'lzek waloryzacji umow wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraia siE:w daniu

gwarancji obu stronom umowy pewnosci, ii w razie zaistnienia zewnE:trznego zdarzenia w tym

przepisie wskazanego, z gory wiedz'l w jaki sposob maj'l si~ zachowac. St'ld obowie,zek

zawarcia w srwz swego rodzaju automatycznych mechanizmow dostosowywania

wynagrodzenia wykonawcy do zewnE:trznych warunkow. Przy zapewnieniu zamawiaj'lcym

bezpieczenstwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro to zdarzenia zewnE:trzne determinuj'l moment wyjscia w iycie zmian, 0 kt6rych
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mowa wart. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tyeh zmian znalazty

odzwierciedlenie w tresci stosunku prawn ego t'lcz'lcego zamawiaj'lcego i wykonawce:

w terminie, w kt6rym te zmiany weszty w iycie. Kaidy inny termin wprowadzenia zmian

w iycie budzic moie uzasadnione w'ltpliwosci co do tego, ezy nie mamy do czynienia

z niedozwolonymi negocjacjami mie:dzy stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego

powodu uzasadniaj'lcego inny termin wprowadzenia zmian nii dostosowanie sie:stron umowy

do dziatan legislacyjnych ustawodawcy.

Odpowiedi:

Zamawiajetcv pozostawia zapisy Projektu wzoru umowy bez zmian. Zapisy dotyezetce zmiany

wynagrodzenia zostaty precyzyjnie opisane w projekcie wzoru umowy i zdaniem

Zamawiajetcego w sposob obiektywny zabezpieczajet interesy Wykonawey.

Pytanie 2:

Zwracamy sie:0 zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umoiliwiaj'lcego stronom

rozwi'lzanie umowy za 3 miesie:cznym wypowiedzeniem.

W przypadku umow dtugoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie

zawierania umowy strony nie Setw stanie przewidziee wszystkieh okolieznosci oraz czynnikow

mog'lcych miee negatywny wptyw na wykonywanie zobowietzan umownych dla kaidej ze

stron, jak rowniei w sposob kompleksowy i wyczerpujetcy uregulowac procedury

poste:powania w takich wypadkaeh. Wprowadzenie moiliwosci rozwietzania umowy za

wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakonczenia stosunku

prawnego pomie:dzy stronami, jeieli z okreslonych powodow nie S'l one zainteresowane

dalszym kontynuowaniem wspotpracy na dotychczasowyeh warunkach. Maj'lc na wzgle:dzie

dynamike: iycia gospodarczego, czyli pojawianie sie: nowych technologii wykonywania

zamowien, ezy tei nowych srodkow, moie po kilku latach dojsc do sytuacji, gdy jedna ze stron

w tym rowniei zamawiajetcy be:dzie chcial skorzystac z jednostronnego uprawnienia do

zakonezenia umowy przed uptywem jej obowietzywania. Obowi'lzuj'lce przepisy ustawy prawo

zamowien publieznyeh nie zawieraj'l w tym zakresie iadnych zakazow.

Odpowiedi:

Zamawiajetcy pozostawia zapisy Projektu wzoru umowy bez zmian. Wprowadzenie zapisu,

o ktory wnioskuje Wykonawca, nie jest moiliwe, gdyi zawarcie umowy w wyniku

przeprowadzenia poste:powania 0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzone jest
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dlugotrwal~ procedurq. Dopuszczenie postanowienia umoiliwiajqcego stronom rozwi~zanie

umowy za 3 miesiE:cznym wypowiedzeniem, niweezyloby eel udzielenia zamowien

publicznych, jakim jest pewnosc i stabilnosc umow zawartych w efekcie przeprowadzonego

postE:powania.

Pytanie 3:

Pros;my 0 skrocenie terminu platnosei do 14 dni.

Odpowiedi:

Zamawiaj~cy pozostawia zapisy Projektu wzoru umowy bez zmian.

Udzielone wyjasnienia tresci SIWZ SCI wi~iqee dla wszystkieh uczestnikow

postE:powania. Zamawiaj~cy nie przedtuia terminu skladania ofert, kt6ry wyznaczony zostat

na dzien 08.01.2020 r. do godz.l0:00.
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