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Dot. Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ – zamówienie nr ZP-09-2020 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zapisów specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  Zarząd MZU Sp. z o.o. udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie 1.   

 Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o :  

1. zweryfikowanie ilości godzin ochrony dla obydwu zadań. Zgodnie z wyliczeniami przy użyciu 

narzędzia umieszczonego na stronie www.kalendarzswiat.pl okres czasu od 1 stycznia 2021 do 30 

grudnia 2021 obejmuje:364 dni  

• • ... lub inaczej 52 tygodnie  

• • ... lub inaczej ok. 12 miesięcy  
W tym:  

• • 253 dni pracujących (2024 godz.)  

 • 111 dni wolnych od pracy : o 52 sobót,  

 o 52 niedziel,  

 o 7 świąt wolnych od pracy wypadających od pn. do pt.  

 Zamawiający przyjął inne wartości do obliczeń. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 4 SWIZ  termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy tj. 01.01.2021 – 

31.12.2021 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe daty Zamawiający przyjął następujące założenia: 

365 dni – cały rok kalendarzowy 

52 niedziele 

9 dni świątecznych -  święta wypadające od Pn do Sb 

50 sobót - odjęto 2 sb w których wypada święto 

254 dni – dni robocze od Pn do Pt 

Pytanie 2.   

Prosimy też o potwierdzenie, że płatności będę uregulowane w oparciu o rzeczywiście 

wypracowane roboczogodziny. Prosimy o zmianę zapisów umowy tak by było to jednoznaczne. 

Odpowiedź: 

Zapłata za świadczone usługi będzie w formie ryczałtu miesięcznego.  

Pytanie 3.   

Szanowni Państwo zapoznaliśmy się z nowymi warunkami i wnosimy całkowity sprzeciw stosowaniu 

tego typu praktykom żeby ograniczać możliwość złożenia ofert firmom które nie dają odpisu jest 

wysoce złośliwe. 

Nie wolno wg opinii KiO stawiania takich warunków jakie Państwo stosują czyli wysokość odpisu 

czym większy odpis tym wyższa ilość punktów. Odpis nie jest stały jak podatek VAT tylko jest ruchomy 

w jednym miesiącu firma da odpis 50%  w innym miesiącu może być tylko 40 %.  
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Dodatkowo większość firm startujących w tym przetargu zaniża stawki bo zatrudnia osoby 

niepełnosprawne i Państwo na tym korzystają. Firma nasza w dniu dzisiejszym złożyła ofertę żądamy 

uczciwego przetargu prosimy nie zmieniać warunków przetargowych na swoje widzimisię bo do tej 

pory tego typu praktyki nie były przez Państwa stosowane. 

Odpowiedź: 

Oferowana ulga na PFRON jest jednym z kryteriów przy wyborze oferty składana przez kontrahenta. 

Nie podzielamy Państwa stanowiska iż kryterium oferowanej ulgi na PFRON ogranicza kontrahentom 

możliwość złożenia ofert. To składający ofertę ocenia w jakiej wysokości może zaoferować ulgę, a 

zamawiający dokonując wyboru oferty będzie brał pod uwagę wszystkie kryteria mające wpływ na 

wybór oferty najkorzystniejszej.  

Pytanie 4. 

W umowie musi być zapis, że ulgę kontrahent będzie otrzymywał nie wcześniej niż po 20 dniu 

następnego miesiąca. Po miesiącu wykonania usługi zgodnie z terminem wskazanym w ustawie o 

rehabilitacji. 

Odpowiedź: 

Ulga na PFRON jest jednym z kryterium oceny oferty a fakt, że składający ofertę otrzyma 

dofinansowanie do 20-go następnego miesiąca za dany miesiąc nie ma znaczenia. Zamawiający 

określił kryteria i procentowy wpływ na ocenę oferty w związku z zaoferowaną ulgą na PFRON i 

składający ofertę określa jaką ulgę oferuje, co będzie jednym z czynników oceny jego oferty.  

Pytanie 5. 

W umowie muszą być uwzględnione zapisy dopuszczające zmniejszenie ulgi, bądź zaprzestania 

udzielania ulgi, w przypadku zmian przepisów prawnych, które skutkować mogą zmianą warunków 

udzielania odpisów PFRON. 

Odpowiedź: 

Ocena oferowanej ulgi na PFRON, ryzyko jej zmniejszenia, czy zaprzestania udzielania należy do 

oceny kontrahenta składającego ofertę i ujmowanie w umowie zapisów w tej materii nie jest 

konieczne. W przypadku zmiany przepisów ustawowych w trakcie realizacji umowy, które 

powodowałyby nieuzasadnione straty po stronie oferenta, uzasadniałyby zmianę warunków umowy 

(negocjacją ceny). 

Pytanie 6. 

W umowie należy wprowadzić możliwość wypowiedzenia bez ponoszenia kosztów np. za 1-

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie może zabronić składającemu ofertę odstąpienia od realizacji umowy. Spory i koszty 

z tym związane, strony będą rozstrzygać w drodze mediacji ( § 8 umowy). 

Pytanie 7. 

Jeżeli będzie taka możliwość to należy umieścić w umowie paragraf gwarantujący odpis liczony jako 

średnia z 6 m-cy.  

Odpowiedź: 

Jak składający ofertę ustali ulgę leży w jego gestii, a zamawiający dokona oceny przy wyborze oferty.  

 

 

Prezes Zarządu 

mgr inż. Andrzej Maksymiuk 
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