Urząd Miejski

w Brzegu Dolnym
Brzeg Dolny, dn. 11 kwietnia 2019 r.

ZP.271.10.2019
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej pn. Dostawa energii elektrycznej.

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od wykonawców, na które udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:
Dotyczy wymogu zatrudnienia osób o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy PZP
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu.
Odpowiedź 1:
Zmawiający nie kieruje ogłoszenia o zamówieniu wyłącznie do zakładów pracy chronionej itp.
Prawdopodobnie wątpliwości wykonawcy wynikają z treści ogłoszenia o zamówieniu, w którym znajduje się
hasło „O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych”. Zamawiający wskazuje, że pod ww. sformułowaniem znajduje się informacja „NIE”.
Oznacza to, że o zamówienie mogą się ubiegać również inni wykonawcy, niż tylko wskazani w treści
sformułowania.
W momencie sporządzania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ma w
niektórych miejscach możliwości ingerencji w jego treść. Tak jest w tym przypadku, gdzie pod ww. hasłem
wpisanym „na stałe” Zamawiający ma jedynie możliwość wybrania z listy rozwijanej odpowiedzi „TAK” lub
„NIE”.
Istotnie, w celu przejrzystości ogłoszenia, lepiej byłoby, gdyby w momencie wyboru odpowiedzi „NIE” treść
sformułowania została usunięta z treści ogłoszenia, natomiast nie leży to w gestii Zamawiającego.
Pytanie 2:
Dotyczy projektu umowy § 12 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Zamawiającemu przysługują
bonifikaty z tytułu nie dochowania standardów jakości obsługi Klienta.
Odpowiedź 2:
Zapis pozostaje bez zmian.
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