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Piotrków Tryb,, 02 sierpnia 2O18r,

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzieIenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na:

,,Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu w związku z reallzaĄą inwestycyjnych zadań Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r. do kwoty 59.600.000 PLN''

DziałĄąc na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamowień publicznych
(Dz U z 2017 r., poz. 1579 z pożn. zm.), zamawiĄący przekazuje poniżej wyjaśnienia do tróści
SlWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 31:

CzY Przewidziane w pkt 36 lstotnych Postanowień Umowy mozliwe zmiany umowy kredytu będą
wymagały zgody banku?

Odpowiedź:
W odPowiedzi na pytanie nr 21Zamawiający wyraził zgodę na zapis w umowie, ze wszelkie zmiany
do umowy, w tym zmiana harmonogramu spłaty kredytu w ramach terminu do 31 .12.2o29r.,
wYmagają obustronnej akceptacji, tj, Wykonawcy i Zamawiającego oraz podpisania aneksu do
umowy kredytowej,

Pytanie 32:

CzY w związku ze sprze)znoŚcią Rozdział lll pkt 2 ,,Sankcje z tytułu niespełnlenia wymagań
dotyczących zatrudnienia osob na umowę o pracę" w slwz oraz pkt 5 i pkt 32 lstotnych postanowień
umowY z ań. 483 § 1 Kodeksu Cywilnego (niedopuszczalność zastrzegania kar umownych wobec
stronY sPełniającej Świadczenie pienięzne), Zamawiający usunie te zapisy z S1WZ i lstotnych
Postanowień Umowy?

Odpowiedź:
ZamawiĄącY nie usunie zapisów Rozdz. lll pki 2 S|WZ i pkt 32 łstotnych postanowień umowy.
Kara umowna, o której mowa w Rozdz. lll pkt 2 SlWZ orazw pkt 32 lstotnych Postanowień rlmowy
nie dotyczy niespełnienia Świadczenia pienięznego lecz sytuacji, w której Wykonawca nie spełni
WYmogu zatrudnienia na umowę o pracę osob do wykonywania czynności wymienionych w opisie
przedmiotu zamowienia lub uniei,iozliwi zamawiającemu kontrolę tego wymogu.
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ZamawiĄący zmienia treśó pkt 5 lstotnych Postanowień jakie zostaną wprowadzone do treści
umowy na:
,,W razie nieuruchomienia kredytu w czasie określonym w punkcie 3 i 4, Bank pokryje
ZamawiĄącemu szkody wizerunkowe i finansowe, które Zamawiający poniesie w związku z utratą
płynności finansowej i n ieterm i nowym i płatnościam i własnych zobowiązan.
Strony ustalają, że na poczet przedmiotowych szkód powstałych w związku z nieprawidłowym
wykonaniem umowy przez Bank, Bank zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%
wańości wynikającej z dyspozycji, za każdy dzien opóźnienia,
Za szkody poniesione w kwocie przewyższĄącej wańośó kar umownych, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych",

Pytanie 33:

Czy zamawiający sprecyzuje co rozumie przez sformułowanie ,,wszystkich pracujących przy
obsłudze zamówienia" o którym mowa w Rozdział lll pkt 2 S|WZ oraz pkt 31 ppkt ,l lstotnych
Postanowień Umowy?

Odpowiedź:
ZamawiĄący rozumie przez to sformułowanie zatrudnianie przez Wykonawcę, w całym okresie
trwania zamówienia, osobę lub osoby wykonujące czynności polegające na.

' Udziale w realizacji dyspozycji uruchomienia kredytu, o której mowa w pkt 4 lstotnych
Postanowień Umowy,

' Udzielaniu Zamawiającemu informacji na temat salda rachunku bankowego, o którym mowa
w pkt 2, pkt 9 i pkt 21 lstotnych Postanowień Umowy,

' Wykonywaniu czynności związanych z koordynaĄą realizacji umowy (przygotowywanie
zmian do umowy, obliczanie i przekazywanie ZamawiĄącemu informacji dotyczących
wysokoŚci naliczonych odsetek, przygotowywanie i przekazywanie ZamawiĄącemu
informacji o stanie zadłużenia, itp,).

Pytanie 34:
Czy zamawiający sprecyzuje co rozumie pod pojęciem ,,zrefinansowanie Bankowi kredytu
udzielonego Zamawiającemu" o ktorym mowa w pkt 33 lstotnych postanowień umowy?

Odpowiedź:
Pojęcie ,,zrefinansowania Bankowi kredytu udzielonegoZamawiĄącemu" oznacza, iz Bank może
sobie refinansowaĆ z innych żrodeł, w tym preferencyjnych (np. ze środków EB|) kredyt udzielony
Zamawiającemu przy założeniu, ze nie wpłynie to na warunki i sposób uruchomienia oraz spłaty
kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ.

Pytanie 35:
Ponieważ, co do zasady, bank nie ujawnia treści umów o pracę łączących go z pracownikami
Podmiotom trzecim, arodzajłączącel pracownika i bank umowy nie ma wpływu na sposób realizacji
zamÓwienia czy ZamawiĄący zgodzi się na usunięcie pkt 2 ppkt 2 ,,Sposob dokumentowania
zatrudnienia osób na umowę o pracę" w SIWZ oraz pkt 31 Pkt 2 lstotnych Postanowień Umowy?

Odpowiedź:
ZamawiĄący nie wyraża zgody na usunięcie zapisów pkt 2 ppkt 2 ,,Sposób dokumentowania
zatrudnienia osób na umowę o pracę" w SlWZ oraz pkt 3,t Pkt 2 lstotnych Postanowień Umowy.
ZamawiĄący modyfikuje wymagania, o ktorych mowa w pkt 2 ppkt 2 ,,Sposób dokumentowania
zatrudnienia osob na umowę o pracę" w S|WZ oraz pkt 31 Pkt 2 lstotnych Postanowień Umowy
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poprzez odstąpienie od konieczności pzekazania kopii umów o pracę wrazz zakresami czynności
i zastąpienie ich oświadczeniem Wykonawcy składanym na ządanie ZamawiĄącego, ze osoby
realizujące zamowienie zatrudnione są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, ze
wskazaniem ich imienia i nazwiska oraz czynności, jakie wykonują w trakcie realizacji zamówienia,
związane z obsług ą ad m i n istracyj no-fi nansową pzed m iotu zamówien ia.

Pytanie 36:

Czy w związku z brakiem jednoznacznego określenia w S|WZ katalogu czynności w zakresie
realizaĄi zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu ań. 22 par 1 Kodeksu
Pracy oraz zaangazowaniem po stronie banku w wykonywanie czynności technicznych związanych
z obsługą zamówienia potencjalnie kilkudziesięciu osob (np. pracownicy infolinii udzielający
wsparcia przy złożeniu dyspozycji, osoby dokonujące księgowań, osoby autoryzujące przelewy,
osoby archiwizujące dokumenty, osoby przygotowujące i sygnujące korespondencję ws.
Zamówienia, itd.) Zamawiający wyraża zgodę aby wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
dotyczył,,Doradcy Klienta", ktory odpowiadaza bezpośredni kontakt zZamawiĄącym i koordynuje
realizację zamówienia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 33 ZamawiĄący doprecyzował katalog czynności, które zdaniem
Zamawiającego polegąąna wykonywaniu pracy w rozumieniu ań. 22 par 1 Kodeksu Pracy.
Zawarty w zapytaniu opis czynności wykonywanych pzez,,Doradcę Klienta" jest nieprecyzyjny, w
związku z czym ZamawiĄący nie może udzielic jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
ZamawiĄący wyrazi zgodę aby wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczył,,Doradcy
Klienta", jeżeli zakres jego czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę obejmie katalog
czynności wymienionych pzezZamawiającego w odpowiedzi na pytanie 33.

W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji !stotnych Warunków
Zamówienia, działając na podstawie ań. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
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