Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nasz znak:
ZP-RL.4.2020/1

Data:
2020 – 07 – 09.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa Geoportalu Powiatu Ostródzkiego
oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim poziomie
dojrzałości w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego
w Ostródzie”.

W odpowiedzi na zapytanie (e-mail) wniesione w dniu 09 lipca 2020 r. do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (siwz) informuję jn.
Pytanie:
Czy w związku z dublującym się punktem 4. w § 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) Zamawiający jest skłonny zrezygnować z punktu 4. Dotyczącego wymagań na podstawie
art. 29 ust. 4 ustawy Pzp?
Uzasadnienie:
Z uwagi na krótki termin (60 dni) wykonania zamówienia oraz wdrożenie bardzo złożonych e-usług
o wysokim poziomie dojrzałości, prace te muszą wykonać osoby z dużym doświadczeniem, które
zrealizowały już podobne e-usługi. Nie istnieje możliwość zatrudnienia nowych osób i ich przyuczenia
do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Odpowiedź:
Zapis § 3 ust. 4 siwz pozostaje bez zmian. Z uwagi na zobowiązania podjęte na etapie składania
wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej a dotyczące stosowania klauzul
społecznych, Zamawiający nie może odstąpić od ww. warunku. Jednocześnie informuję, że
Zamawiający nie wyznacza roli jaką ma pełnić przy realizacji projektu zatrudniona przez Wykonawcę
osoba bezrobotna lub niepełnosprawna, może to być np. osoba pełniąca jakieś nieskomplikowane
funkcje pomocnicze.
Zaznaczenia również wymaga, iż treść § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 6 siwz (omyłkowo wskazany jako
kolejny ust. 4), nie dublują się. § 3 ust. 4 siwz dotyczy wymogu zatrudnienia do realizacji projektu
co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej, przy czym Zamawiający nie
narzuca tutaj formy zatrudnienia takiej osoby przez Wykonawcę. Dopuszczona jest tu zarówno forma
umowy o pracę jak i forma umowy cywilno-prawnej.
Z kolei w § 3 ust. 6 siwz, właśnie z uwagi na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia,
Zamawiający informuje, że wykonywanie czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia, nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), czyli że nie wymagane
jest tu zatrudnienie na umowę o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie, celem prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, informuję jn.:
1) Punkty zawarte w § 3 ust. 5 siwz oznaczone kolejno jako 7, 8 i 9, oznacza się jako 1, 2 i 3.
2) Ostatni ustęp § 3 siwz oznaczony jako 4, oznacza się jako 6.
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