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CUW.PK.343.12,2020

Kętrzyn, dnia 09,04.2020 r.

Wykonawcy biorąęy udział
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamórienia publicznego nr CUW.PK.343.12.2020 pn.: „ŚWIADCZENIE {NA RZECZ

]EDNosmK oRGAN[zAcv]NvcH powlATU KĘTRzyŃSKIEGo) usŁUG poczTowvcH w oBRoctE KRA]omrM 1 zAGmN[CZNVM
W ZAKRES]Ę: PRZY|MOWANIA, PRZEM[ESZCZANtA ] DORĘCZANłA PRZESYŁEK"

WY|AŚNIENIA
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
owartościponiżej750000EUROpn.:„świADCZENIE{NARZECziEDNOSTEKORGANIZACTiNycilpowIATUKĘmzYŃSKIEGO)

usŁUG poCzTowvclł w oBRoclE KRA|owvM ] zAGRANlczNVM w zAKREslE: pRzv]MowANłA. pRZEM]EszCzANLA ] DORĘczANm

PRZEsyŁEK", Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego[ działając na mocy upcważnienia udzielonego
w oparciu o arŁ 16 ust. 4 ustawy Pzp udziela wyjaśnień do ogłoszenia o następującej treści:

PTtąnlelł
Zamawiający we wzor=e umoupr § 4 ust 2. określa, termim datności jako „3a od daty "Drstawienia oryginam

prawidłowowystarioneżfiaktuĘyVAT"
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu wraz z terminem płatności na :

Aariata należności nastąpi przelewem na konco wskazane na fiakturze. w terminie 21 dni od daty
«głsńflwże»fa o"gfnołtł prawfdłowo wyst«wfonęf /bł[8łJy VA r oraz dodanie zapisu m Zamatiający zezwala
na przesyłanie drogą elektroriczną fttktur wystawianych przez Pocztę zgodnie z obowiązująęymi
przepisami, w for]nacie PDF
Wykonawca wyjaśnia, że oczekiwany termin płatności .." 30 dni od wystawienia „ nie jest stosowany
u Wykonawcy a tym samym brak jest możliwości prawidłowo zarządzać płatnościami wynikającymi z zawartej

uumowy.
OdDowiedź..

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów proponowanych przez Wykonawcę. Umowa dotyczy
kilku jednostek, których księgowość obsługuje w znacznei większości Centrum Usług Wspólnych, stąd

jest niezbędny czas na przekazanie faktur do działu księgowości, opisanie tych fłktur zgodnie
z wewnętrznymi wymogami jednostek co pozwoli na terminowe opłacenie zobowiązań,

Pytanie 2
Zamawiażąęy we wzorze um"rir w § 4 ust 6 okreśLa, za dzień dokonania płatności prĘyjmuSe się da€ę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiaóącego
Wykonawca wnosi o zmianę na:

„Za dzień zapłaty strony przyimują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawqr'
OdDowiedź.-

Zahawiającyniezgadzasięnazmianęzapisówproponowanychprzezwykonawcę.
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lNęmHW
Powiaiu Kętrzyńskiego

PyĘąnl€ 3
\Abrkomawca, w celu tistalstik równci noz`rcii stron umowy. zwraca się z i^mioskjem Q dQdamie w proiekcie
miowy odpowiednio § 8 w us€ 4 pQdpumktu a} j w ust 5 pQdpmkti= a} do zapisów w § 8 w ust. 4 i 5
o następująęym brzmĘemiu:
4 ajł W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysQkości 3 % «gmqgrodzenfa «mow»qgo Amffo

5 aj . W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umQwną w wysokości 3 % iignłqgrodz'anća wmoimego #rw#®

odD®riedź3

Zariawiającyprzychylasiędownioskuwykonawcyzawartegowpowyższympytaniu,Niemniejiednak
ziniany jakie dokonuje w przepisach będą brzmiały:
4ałwprĘrpadkuodstąpieniaodumowyprzezzamawiającegozprzyczynzak}żnychodzamawiaiącego,
Zamawiaiący zapłaci W3/konawcy karę umowną w wysokości 2 % «gmqgnodze»ffl z€mowmęgo &mfećc

gaFj W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykcmawcy karę umowną w wysokości 2 % wg/m«ffrodżemfa «mawnega fim€So
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P*rie 4
Zamawia!ąqy w opiste pHedmiotu Ęamówienia w pkt. 4 wskaĘał zapis:
t....Wykonqwcazabawiązułesiętakżedoodbi®ruprzeą/łek,paczekipĘ.zekaĘówwceluichnadamialubrealizac}i...."

1ArFkomima wnosl o dop]`ecy=owanłe. wTłahlenle ww. n?lsi]L pQ_BłqimL .u..L"OmwHr mdamę

Odpąwiedź:
Przedmiotem zamówienia nie jest realizacia przekazów, Zamawżający w opisie przedmiotu zamówienia
w pkt. 4 wykreśla zapis dot. przekazów, jednocześnie słQWQ „przekazów" usuwa się z § 2 pkt. 3 umowy.

Pytąnie 5
ZamawlałąęF w pr®SekcEe umo:iiqr w § ł ust 2 zaMaFł Ęapis:
„Zamawiaiący ma prawo do potFącenia wartości naliczonych kar umownych z należnego Wyk®nawcy

M"grdzenia."
Wykonawca"rr+acasięzpmśbąomodyfikaęępowyższegozapisuna}
„Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych i obciążenia wykonawcy natą abciążeni®wą płamą 14 dni
od daty wystawienia noty po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniająceg® przy udziale
wykonawcy."
Uzasadnienie:
Wykonawca wnosi o moqyfikaqję tego zapisu. ze względu na przejrzystość rozHczeń finansowych wynikających

ztytułureaHzaqjiusługiiopłatzawykonanąusługęanaliczeniemewentualnejkaryijejzapłatąprzezwykonawcę
na rzecz zamawiającegoL
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OdDowEedź..

Zańnawiający zgadza się na zmianę zapisów proponowanych przez Wykonawcę, ale w następującym
zakresie - § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczcmych kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przy udziale

wykonawcy.

Na mocy udzielonych wyjaśnień do ogłoszenia zmianie ulega brzmienie załącznika Nr 5 do ogłoszenia - Projekt
umowy. Zamawiający zamieszcza na stornie internetowej BIP zmodyfikowany załącznik Nr 5.

Pozostałe zapisy ogłoszenia i załączników pozostają bez zmian.
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