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Dotyczy: ogłoszonego zapytania ofertowego na Świadczenie usług cateringowych na potrzeby

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,

zamawiający informuje, iz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,

wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego

znajdują się ponizej.

Pvtanie 1:

W związku z prowadzonym W trybie zasady konkurencyjności, pod sygnaturą V-AS-ZP,2lI -3-

2ol150612020 postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług

cateringowych proszę o wyjaśnienie dlaczego zmawiający jako kryterium oceny przyjął iż 10 pkt

otrzyma wykonawca Óędący zakładem pracy chronionej lub którego działalnośĆ, lub działalnoŚĆ jego

wyodrębnionych organir..!;ni" jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną

lub zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanYch, wYmienionYch

w art.22ust. 2 pkt. 1-8 ustawy Prawo zamówień publiczhych, a wskaŹnik zatrudnienia danej grupy nie

jest nizszy niż30% osób zatrudnionych przez zakład pracy i wszystkie te osobY- lub min, 30% PrzY

wyzszym wskaźniku zatrudnienia, będą brały udział w realizacji. Zgodnie z treŚcią art, 91 Ust, 3 P,Z,P,

kryteria oceny ofert nie mogły dotyczyć właściwości wykonawcy, a W SZcZegolności jego wiarygodności

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. w opinii urzędu zamówień pub|icznych pt, kryteria oceny

ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez lamawiającego od

wykonawców określonego doświadczenia wskazano:,,Z powołanego art.9]_ ust,3 ustawy PZP wynika

zakaz stosowania przy oienie ofert kryteriów o charakterze podmiotowym, oznacza to, iz właściwości

wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie

oferty najkorzystni"jrrł. wskazać jednocześnie nalezy, iż zawarte w art. 91 ust, 3 ustawy pZp

wyliczenie niedopuizczalnyctr kryteriów ocen ma charakter przykładowy, oznacza to, iż poza

wiarygodnością ekonomiczną, techniczną lub finansową wykonawcy ubiegającego się o zamówienie,

prry'wyborre najkorzystniejszej oferty nie mogą być brane pod uwagę takze inne kryteria odnoszące

się do właściwości wykonawcy". Art. 22 ust. 2 i ust. 2a bezwzględnie dotyczy warunków stawianych

wykonawcom ubiegającym się o zamówienie oraz zawiera opis sposobu dokonania oceny spełnienia

warunków. Ponadto przepis ten nie jest aspektem społecznym jak wskazano w treści ogłoszenia a

tzw. klauzulą społeczną zastrzeżoną,
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Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zawartą w treści Zapytania ofertowego postępowanie nie jest Prowadzone

w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na szacunkową wartoŚĆ

Zamówienia ponizej 30 tyś euro, a więc przywołane w pytaniu przepisy nie maja zastosowania.

Jednakże zgodnie z zapisami podrozdziału 6.5. sekcji 6.5.2 pkt 9) lit, d), ,,Wytycznymi w zakresie

kwatifikowalności wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EuroPejskiego

Funduszu Społecznego oroz Funduszu Spojności no lato 2014-2020." kryteria ocenY ofert mogą

dotyczyć właściwości wykonawcy, w przypadku zamówień na usługi społeczne i innYch szczególnYch

usługi-
a niniejsze zamówienie obejmuje uslugi społeczne.

Pvtanie 2:

Proszę też o wyjaśnienie
uznany za spełniony jezeli,

wykaże,
iz podwykonawca posiada l

pod sygnatu rą Y -AS-ZP.27 1,

ustawy prawo zamówień
Odwoławczej KlO 2249/12

zastosowanie
w przedmiotowej sprawie.

dlaczego zamawiający, poprzez wskazanie iz powyzszy wymo8 zostanie

Wykonawca korzystający z podwykonawcy ramach usług cateringowych,

status spełniający powyzsze wymagania, w postępowaniu prowadzonym

_3_201150612020 zezwala na obejście przepisu art. 22 usI. 2 i ust. 2a

publicznych _ uzasadnieniem tego jest treść wyroku krajowej lzby

z dnia 30.10. 2012 roku, w pełni poprzez analogię znajdującego

Odpowiedź:
Żgodnie z informacją zawartą w treści Zapytania ofertowego postępowanie nie jest Prowadzone

w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na szacunkową wartoŚĆ

Zamówienia ponizej 30 tyś euro, a więc przywołane w pytaniu przepisy nie mają zastosowania,

Dokonanie takiego zastrzezenia ma zagwarantować, iz podmiot realizujący bezPoŚrednio usługi

cateringowe spełnia wymagania określone w kryterium aspekt społeczny i tym samym uprawniony

podmiot odnosi korzyści wynikające z zastosowa nia przezZamawiającego kryterium sPołecznego.

7amawiającv nie dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego,

mawiającego)


