WIZP.271.11.3.2018

Kościerzyna, dnia 04.06.2018r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
221.000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich
autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1) Dotyczy § 5 pkt. 13: „Za nie wywiązanie się z obowiązków wskazanych w ust. 11 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia” Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na zmianę w/w zapisu z 10% na 5%?
2) Zgodnie z zapisami Rozdz. 5 Istotne dla stron postanowienia umowy § 5 ust. 13 Zamawiający pisze: „(…) Za nie
wywiązanie się z obowiązków wskazanych w ust. 11 (zapewnienie dostępu do części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych przez okres 15 lat oraz zapewnienie napraw powypadkowych) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia (…)”. Biorąc pod uwagę okres 15
lat w jakim na Wykonawcy spoczywa obowiązek pełnienia powyższych świadczeń, znikomą wagę tych świadczeń w
skali całego zamówienia (dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywani napraw
powypadkowych) a także wartość kary umownej liczonej w stosunku do całego zamówienia wydaje się ona być
rażąco wysoka i nieuzasadniona. Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo KIO np. orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej z 4 grudnia 2015 r., sygn. akt KIO 2546/15, zgodnie z którym celem kary umownej powinno być
naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia
niepieniężnego a nie niewspółmierne karanie Wykonawcy - Wykonawca sygnalizuje, iż wysokość kary umownej nie
powinna przekraczać szkody, jakie powstałyby po stronie Zamawiającego w związku z opóźnieniem. W nawiązaniu
do powyższego prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji
świadczenia. Dodatkowo prosimy o wskazanie jakiego rodzaju materiały Zamawiający rozumie pod pojęciem
materiały eksploatacyjne – prosimy o enumeratywne wymienienie. Niezależnie od powyższego, wnosimy o
wyjaśnienie na czym dokładnie ma polegać wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków „zapewnienia dostępu do
części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji autobusów” oraz
zapewnienie możliwości dokonywania napraw odtworzeniowych (powypadkowych”) – o których mowa w § 5 ust. 11
Rozdz. 5 Istotne dla stron postanowienia umowy.
Zgodnie z zapisami w piśmie WIZP.271.11.1.2018 § 5 ust. 13 wzoru umowy został wykreślony. Natomiast § 5
ust. 11 wzoru umowy, otrzymał brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do części
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji autobusów przez okres
co najmniej 12 lat od daty odbioru ostatniego autobusu. Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie
w tym okresie możliwości dokonywania napraw odtworzeniowych (powypadkowych). W przypadku zaprzestania
produkcji ww. części lub materiałów przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie Zamawiającego/Użytkownika oraz wskazania producenta/dostawcy, w którego ofercie znajdują się
właściwe zamienniki.”
Przez „zapewnienie dostępu do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych dla prawidłowej
eksploatacji autobusów” oraz „zapewnienie możliwości dokonywania napraw odtworzeniowych
(powypadkowych)” należy rozumieć możliwość nabycia przez Zamawiającego/Użytkownika materiałów
eksploatacyjnych i części zamiennych oraz dokonanie napraw odtworzeniowych.
Materiały eksploatacyjne to: olej do silnika, skrzyni biegów, mostu napędowego, układu wspomagania, płyn
hamulcowy, filtr kabinowy, powietrza, paliwa, oleju.
3) Zgodnie z zapisami Rozdz. 5 Istotne dla stron postanowienia umowy § 4 ust. 3 pkt 3.1.1 w okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet materiałów eksploatacyjnych (oleje, filtry itp.)
potrzebne do wykonywania obsług techniczno-gwarancyjnych wymaganych przez producenta przy zakładanym
rocznym przebiegu pojazdu 80 tys. km a także zobowiązany jest do pokrycia kosztów robocizny. Prosimy o
potwierdzenie, że koszty robocizny to koszty związane wyłącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych. Prosimy

także o enumeratywne wymienienie materiałów eksploatacyjnych jakie Zamawiający ma na myśli co jest niezbędne
do właściwego oszacowania kosztów.
Zamawiający potwierdza, że koszty robocizny to koszty związane wyłącznie z wymianą materiałów
eksploatacyjnych - olej do silnika, skrzyni biegów, mostu napędowego, układu wspomagania, płyn hamulcowy,
filtr kabinowy, powietrza, paliwa, oleju.
4) W nawiązaniu do opublikowanych przez Zamawiającego dnia 14.05.2018 r. wyjaśnień treści SIWZ w zakresie
pytania nr 5 dotyczącego zapisów Rozdz. 5 Istotnych dla stron postanowień umowy § 3 ust. 7 Zamawiający
podtrzymuje zapisy w brzmieniu:
„(…) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek lub wad według wyboru
Zamawiającego. (….) Zamawiający dokonuje wyboru wyrażając zgodę na usunięcie usterek lub wymianę
przedmiotu zamówienia (…)”.
Powyższy zapis sprawia, iż opis ze względu na niejasną procedurę odbioru pojazdów oraz uznaniowe podejmowanie
decyzji przez Zamawiającego nasuwa się ryzyko naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) wskazujących na obowiązek
równego traktowania Wykonawców oraz jednoznacznego oraz wyczerpującego przedmiotu zamówienia.
Rozumiemy, że zgodnie z obecnymi zapisami Zamawiający np. w sytuacji podstawienia pojazdu z zarysowanym
lusterkiem bocznym, złym formatem podstawki pod rozkład jazdy czy niedostarczenia wieszaka na odzież może to
skutkować, według uznania Zamawiającego, odmową zgody na usunięcie braków oraz prawem do zażądania
zupełnie nowego pojazdu. Zwracamy uwagę, że nie zostały określone żadne przesłanki podejmowania decyzji o
odmowie przez Zamawiającego, który ma w tym zakresie zupełną swobodę (co w rażący sposób narusza zasadę
wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia) Prosimy w takim razie o określenie ile sztuk pojazdów na wymianę
powinien mieć Wykonawca, bo żaden z Wykonawców, który będzie miał podpisane zamówienie na konkretną liczbę
pojazdów, nie wykonuje pojazdów zapasowych w takiej samej kompletacji, a zmuszanie Wykonawcy do wymiany
pojazdu na inny w sytuacji kiedy wadę lub usterkę można usunąć jest zupełnie niezrozumiałym wymaganiem i
niemożliwym do spełnienia w terminie dostawy. Pozostawienie tych kwestii niejasnymi (przy jednoczesnym braku
zmiany treści §3 ust. 7) w oczywisty sposób premiować będzie wykonawców, którzy „znają praktykę” Zamawiającego
w zakresie sposobu żądania usunięcia wad (względem tych wykonawców, którzy mogą się opierać wyłącznie na
literalnej treści SIWZ), co w oczywisty sposób narusza zasadę równego traktowania wykonawców.
Dodać również należy, iż §3 ust. 7 (w swoim obecnym brzemieniu) narusza również zasadę proporcjonalności, która
zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP ma zastosowanie do oceny wszystkich czynności Zamawiającego. Także do oceny
sporządzania OPZ i istotnych postanowień umowy. Zgodnie ze wskazaną zasadą, Zamawiający nie może oczekiwać
od wykonawców więcej niż wymaga tego jego uzasadniony interes. A innymi słowy – powinien stosować jedynie
adekwatne środki. Za taki „adekwatny środek” nie może być z całą pewnością uznane swobodne uprawnienie
Zamawiającego do żądania wymiany całego autobusy już w przypadku drobnej usterki (która mogłaby być usunięta
od razu przez wykonawcę). Wnosimy o usunięcie zapisu.
§ 3 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek
Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół
podpisany przez przedstawicieli stron, zawierający szczegółowe wskazanie i omówienie usterek lub wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy oraz wyznaczony zostanie termin, nie krótszy niż 7 dni
roboczych, na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku, gdy usterki lub
wady mają charakter istotny, termin do ich usunięcia zostanie wyznaczony po konsultacjach Stron.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru autobusu wystąpienia wad lub usterek, których usunięcie nie
będzie możliwe Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia autobusu wolnego od wad i usterek zgodnego
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji przetargowej w terminie każdorazowo
uzgodnionym przez strony umowy. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych,
odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy.”

