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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usług
sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych” (nr sprawy: WZP/WKR/U-332-52/21)

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu,
działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wynikających z tego restrykcji
dotyczących funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych prosimy o potwierdzenie,
iż Wykonawcy zobowiązani są podać w ofercie liczbę obiektów, z którymi na dzień
składania ofert mają podpisane umowy współpracy.

Odpowiedz nr 1:

Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego wskazanym w poz. Informacje podstawowe, pkt 2
Załącznika nr 2 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia „Usługi będące przedmiotem umowy
polegają na umożliwieniu Uczestnikom Programu nielimitowanego dostępu do
wyznaczonych obiektów sportowych w całej Polsce, o zróżnicowanym charakterze,
z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy, w ramach miesięcznego
abonamentu. Zamawiający wymaga, aby dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych nie był
ograniczony limitami czasowymi, chyba że limity czasowe narzucone są bezpośrednio
przez same obiekty sportowo-rekreacyjne”. Z powyższego wynika, że Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w pkt 4 Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza oferty liczbę
obiektów, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy. Pełna lista obiektów
będzie natomiast zawarta w Załączniku nr 6 do SWZ – Wykazie obiektów.
Jednakże biorąc pod uwagę, iż powyższe wymagania, jak również wymagania wskazane
w pozostałych wymienionych załącznikach dotyczą faktycznego zapewnienia dostępu,
który w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wynikającymi z tego restrykcjami
dotyczącymi funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych może być ograniczony,
Wykonawca w Wykazie obiektów oprócz nazw obiektów oraz danych adresowych
zobowiązany jest podać informację, czy pracownicy Zamawiającego mogą aktualnie
korzystać z danego obiektu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zgadza się usunąć z istotnych postanowień umowy punkt 12 dotyczący
stałości ceny. w przypadku wzrostu stawki podatku VAT z tytułu świadczonych usług.
Niezrozumiałym jest, w ocenie Wykonawcy, przerzucanie skutków działania władz
państwowych na Wykonawcę. Zmiana stawki podatku VAT powinna skutkować zmianą
wysokości ceny. Wykonawca nie powinien ponosić kosztów związanych ze zmianami
prawa, na które nie ma wpływu, tym bardziej, że podatek VAT jest podatkiem, który może
podlegać odliczeniu przez Zamawiającego.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem dochodowym i dysponuje ściśle określonymi
środkami w ramach rocznego budżetu, dlatego nie wyraża zgody na usunięcie powyższego
zapisu, zwłaszcza że umowa zawierana jest na okres „(…) maksymalnie 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.”.
Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) tiret 1 ustawy P.z.p. Zamawiający ma obowiązek uwzględnić

zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku umów zawieranych
na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie postanowienia nr 15. Istotnych
Postanowień Umowy w ten sposób, aby z postanowienia tego wprost wynikało,
że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania naruszające
Umowę, tj. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów
świadczących usługi sportowo-rekreacyjne?
Wykonawca, w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, chciałby, aby z Umowy wprost
wynikało, że Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu i jego pracownikom, osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę usług będących przedmiotem Umowy.
Tym samym Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania lub zaniechania
Partnerów, którzy bezpośrednio świadczą usługi sportowo-rekreacyjne lub są właścicielami
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wykonawca może brać odpowiedzialność za swoje
czyny i błędy. Nie powinien ponosić odpowiedzialności za zaniedbania np. operatora
basenu czy klubu fitness. Jeżeli dojdzie do wypadku na basenie, to operator basenu
powinien ponosić ewentualną odpowiedzialność, a nie Wykonawca, ponieważ Wykonawca
nie ma na to zdarzenia żadnego wpływy i nie byłby w stanie jemu zapobiec.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.
Patrz Zmiana nr 1 do SWZ

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści pkt 17 Istotnych Postanowień w zakresie
dotyczący kar umownych nakładanych na Wykonawcę przez Zamawiającego w ten sposób,
żeby Zamawiający miał możliwość nałożenia na Wykonawcę wskazanych
w przedmiotowym postanowieniu kar umownych, ale dopiero po bezskutecznym upływie
7 - dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na piśmie, do naprawy stwierdzonych
naruszeń?
Aktualny zapis umożliwia nałożenie kar umownych na Wykonawcę bez uprzedniego
wskazania naruszenia oraz wezwania Wykonawcy do naprawy tegoż naruszenia.
Wskazany zapis jest bardzo rygorystyczny i nie daje on możliwości Wykonawcy na naprawę
ewentualnych naruszeń, bądź wykazania, że stwierdzone nienależyte wykonywanie
Umowy jest wynikiem działań lub okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Istotą
zastosowania kary umownej jest funkcja dyscyplinująca, kiedy inne środki prawne nie
skutkują. Zdaniem Wykonawcy, we wskazanym przypadku uprzednie wezwanie
Wykonawcy do prawidłowego wykonania Umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej
powinno być podstawowym środkiem prewencyjnym, który da możliwość Wykonawcy
odniesienia się do zarzutów Zamawiającego lub niezwłocznego naprawienia uchybień.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.
Patrz Zmiana nr 2 do SWZ

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści pkt 18. i 19. Istotnych Postanowień Umowy
w ten sposób aby wskazać, iż obowiązek zachowania w poufności informacji uzyskanych
w trakcie realizacji Umowy dotyczył obu Stron tj. Wykonawcy jak i Zamawiającego, a nie
tylko Wykonawcy?
W ocenie Wykonawcy obie strony Umowy powinny zachować w poufności informacje
uzyskane w toku realizacji Umowy, a także informacje wynikające wprost z Umowy, które
nie podlegają ujawnieniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Chodzi tu
w szczególności o informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
sposobu przekazywania listy użytkowników, procesu obsługi użytkowników w tym ich
weryfikacji, dostępu do systemów teleinformatycznych i innych. Duża część z tych
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informacji stanowi informacje Wykonawcy, a nie Zamawiającego, stąd też prośba o ujęcie
ich w klauzulach dotyczących zachowania poufności.
Odpowiedz nr 5:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.
Patrz Zmiany nr 3 i 4 do SWZ

Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie
elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną
dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć.
Zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy P.z.p., Zamawiający zmienia zapisy SWZ w poniższy
sposób:
Zmiana nr 1 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 15 Załącznika nr 3 do SWZ – Istotnych postanowień
umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
15. „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu i jego pracownikom, osobom trzecim, spowodowane
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących przedmiotem
niniejszej umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego
usługą, jak również powstałe na skutek zdarzeń losowych, jeśli związane
byłyby bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidłowym wykonaniem, z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie
Zamawiającego i Partnerów Wykonawcy”

Zmiana nr 2 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 17 Załącznika nr 3 do SWZ – Istotnych postanowień
umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
17. „Zamawiający naliczy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy przez Wykonawcę w wysokości równej wartości faktury
VAT brutto za ostatni okres rozliczeniowy, ale nie wyższej niż 10 000,(słownie: dziesięć tysięcy) złotych w przypadku stwierdzenia przez
Wykonawcę takiego naruszenia, po bezskutecznym upływie 7-dniowego
terminu do naprawy stwierdzonych naruszeń, wyznaczonego Wykonawcy na
piśmie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy suma kar
umownych nie pokrywa powstałej szkody”

Zmiana nr 3 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 18 Załącznika nr 3 do SWZ – Istotnych postanowień
umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
18. „Strony zobowiązane są do zachowania poufności oraz nieprzekazywania
osobom trzecim danych, informacji i wiedzy, do których uzyskają dostęp
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oraz dbałości o bezpieczeństwo
danych, do których będą miały dostęp, a także gwarantują zachowanie
poufności przez osoby, przy pomocy których będzie wykonywana umowa”

Zmiana nr 4 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 19 Załącznika nr 3 do SWZ – Istotnych postanowień
umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
19. „Strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji, do których
uzyskają dostęp w trakcie realizacji umowy, do innych celów niż
wykonywanie czynności wynikających z umowy, bez uprzedniej zgody drugiej
ze Stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności”
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Zmiana nr 5 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 24.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
24.1 „Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj. do
dnia 25.01.2022 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert”

Zmiana nr 6 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2021 r., o godz. 11:00”

Zmiana nr 7 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu 27.12.2021 r.,
o godz. 11:30 za pomocą funkcjonalności „deszyfruj” dostępnej dla Zamawiającego
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane
na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje
zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie
elektronicznej.

Z upoważnienia p.o. Dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Michał Kosior
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sprawę prowadzi:
Beata Garbarczyk
tel. 22 542 23 05
fax. 22 698 31 44/57
email: b.garbarczyk@mazowia.eu

Strona 4 z 4

