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Kędzierzyn-Koźle, dnia 24.11.2020r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: Wybór instytucji
finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta
Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 - 2024.
W związku z otrzymanym pytaniem do treści Instrukcji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego zwanej dalej ,,Instrukcją", Zamawiający - odpowiada na
pytanie dotyczące treści Instrukcji, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.11.2020r., w poniżej określonym zakresie:
Pytanie 1:
W związku z otrzymaną od Państwa Instrukcją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, dotyczącego wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle
w latach 2021-2024 („Instrukcja”) –na podstawie pkt 10 tej Instrukcji wnosimy o wyjaśnienie treści ogłoszenia o
zamówieniu oraz Instrukcji w zakresie poniższych zagadnień:
1)
Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.) („Ustawa PZP”)?
Wskazujemy, iż obowiązek stosowania przepisów Ustawy PZP ma charakter normy ius cogens, co oznacza, że w
przypadku kiedy podmiot zamawiający zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy PZP i zamierza udzielić
zamówienia na przedmiot objęty jej zakresem, zobowiązany jest do stosowania procedur przewidzianych w tej ustawie.
W przypadku jednak, gdy dany przedmiot zamówienia objęty jest wyłączeniem ze stosowania przepisów Ustawy PZP,
wówczas do nabycia usług, dostaw lub robót budowlanych podmiot zamawiający nie stosuje przepisów tej ustawy.
Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany
kapitałowe („PPK”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1342) („Ustawa o PPK”) dla osób zatrudnionych u Zamawiającego. Jednocześnie w myśl art. 4 ust. 4
Ustawy PZP, Ustawy PZP nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi
planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.
Wyżej wymienione nie tylko ustanawia zwolnienie ze stosowania, ale wprost wskazuje, że do zawierania umów o
zarządzanie PPK nie stosuje się przepisów Ustawy PZP.
Podobnie, po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019), od 1 stycznia 2021 r., przedmiot zamówienia nie będzie objęty zakresem stosowania tej ustawy, z uwagi na
fakt, że jego wartość nie przekracza progów unijnych. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2a Ustawy o PPK „do umów o
zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi
unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”
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Ponadto wskazujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych („UZP”), opublikowanym na stronie
internetowej UZP, umowy o prowadzenie PPK nie są umowami o zamówienie publiczne: „Stosownie do treści art. 14 ust.
1 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym
umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK,
którego zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca, zawierając tę umowę działa w imieniu i na
rzecz osób zatrudnionych. Przy założeniu zatem, iż pracodawca-zamawiający w świetle art. 14 ust. 1 ustawy o PPK działa
jako pełnomocnik pracownika (osoby fizycznej niezobowiązanej do stosowania ustawy Pzp) i nie jest stroną umowy o
prowadzenie PPK, nie można uznać, iż umowa ta nosi cechy zamówienia publicznego. Tym samym zawarcie umowy o
prowadzenie PPK za pośrednictwem pracodawcy w imieniu i na rzecz pracownika, który nie jest zobowiązany do
stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, nie powinno być traktowane jako udzielenie zamówienia.” Tym
samym również usługa prowadzenia PPK nie podlega regulacjom PZP.
Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o weryfikację podstawy prawnej postępowania i odstąpienie od stosowania
rygorystycznych reguł PZP.
Odpowiedź 1:
Podstawa prawna, na jakiej Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
(„Ustawa PZP”)
W świetle art. 7 ust.3 i ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020
poz.1342 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o PPK organ wykonawczy Gminy działający w imieniu podmiotów
zatrudniających ( Prezydent Miasta ), w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie
zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta przez te podmioty zatrudniające umowa o
zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe
warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez
nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając
także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Cytowany przepis ustawy o PPK, nie określając szczegółowego trybu wyboru pozostawia organowi wykonawczemu Gminy
swobodę ustalenia tego trybu, wskazując jednakże na konieczność dokonania tego wyboru z uwzględnieniem stosownych
kryteriów (proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich
efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami
inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi , a także najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych).
Zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i
oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i
środków służących osiągnięciu założonych celów.
W świetle cytowanych wyżej zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych, mimo iż :
1)

2)

z mocy art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z póżn.zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp - jej przepisów nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy,
w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz.1342 z późn. zm);
z mocy obowiązującego od 1 stycznia 2021 art. 7 ust.2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz.1342 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o PPK - do
umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie będzie obowiązku stosowania przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej utrwalona została jednolita linia orzecznicza z której wynika stanowisko, iż
każdy zamawiający może prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp
mimo, iż ze względu na przepisy szczególne ustawy Pzp nie ma takiego obowiązku. Ustawa Pzp nie przewiduje sankcji dla
zamawiającego, który do postępowania stosuje przepisy ustawy Pzp mimo braku takiego obowiązku.
Akceptowana przy tym przez KIO jest dobra praktyka stosowania przez zamawiających przepisów ustawy Pzp pomimo
braku obowiązku, do określonych postępowań w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia w określonych postępowaniach
tylko dlatego, że dawało to pewność prawidłowości jego przeprowadzenia. Praktyka taka znajduje zatem uzasadnienie w
celu zapewnienia przestrzegania zasad wydatkowania środków publicznych
W uchwale z dnia 12 lipca 2018 r., sygn.KIO/KD 28/18 Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że fakt dobrowolnego
prowadzenia postępowania według przepisów ustawy Pzp nie tworzy dla zamawiającego obowiązku stosowania przepisów
tejże ustawy, a tym samym nie tworzy legitymacji dla wykonawców do wnoszenia odwołań od czynności zamawiającego
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podjętych w takim postępowaniu. Fakt wszczęcia, a także i przeprowadzenia postępowania w oparciu o dobrowolne
stosowanie przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp nie czyni z tego faktu obowiązku zamawiającego do stosowania w
pełni przepisów tej ustawy.
Zamawiający działając w ramach obowiązujących przepisów prawa nie przewiduje odstąpienia od dobrowolnie przyjętego
stosowania w przedmiotowym postępowaniu reguł określonych w przepisach ustawy Pzp.
Zamawiający jednoznacznie określił charakter przedmiotowego postępowania publikując w Biuletynie Zamówień
Publicznych jako nieobowiązkowe.
Pytanie 2:
Prosimy o doprecyzowanie brzmienia pkt 3.3 ppkt 8) Instrukcji i wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „zapewnienie
niezbędnego wsparcia przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych posiadanych przez Urząd Miasta KędzierzynKoźle oraz jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle lub zagwarantowanie pełnej integracji modułu do
prowadzenia PPK z posiadanym przez te jednostki systemem, wyznaczając dedykowanego opiekuna informatycznego
odpowiedzialnego za serwis w każdej wyżej wymienionej jednostce”?
Co do zasady instytucje finansowe przekazują podmiotom zatrudniającym, zawierającym umowy o zarządzanie PPK,
informacje o swojej platformie PPK (dedykowanej dla pracodawcy) i sposobie wymiany danych pomiędzy podmiotem
zatrudniającym a instytucją finansową (w naszym przypadku odbywa się to za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej, za pomocą wgrywanych plików lub poprzez API). Natomiast zadanie związane z integracją systemu
kadrowo-płacowego należy do podmiotu zatrudniającego (Zamawiającego), jako podmiotu posiadającego licencję na
korzystanie z systemu kadrowo-płacowego.
Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że jakakolwiek pomoc udzielona Zamawiającemu przez instytucję finansową, a
związana z dostosowaniem programów kadrowo-płacowych (w szczególności jakakolwiek pomoc materialna) może być
uznana za sprzeczną z zakazem oferowania podmiotom zatrudniającym dodatkowych korzyści związanych z zawarciem
umowy o zarządzanie PPK, opisanym w art. 46 ust 2 Ustawy o PPK (cyt: „Zakazuje się oferowania lub udzielania
podmiotom zatrudniającym jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia
umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK.”). Takie działanie instytucji finansowej, zgodnie z art. 110 ust.
2 Ustawy o PPK, podlega karze grzywny do 1.000.000 złotych.
Odpowiedź 2:
Zamawiający – zgodnie z informacjami i deklaracjami składanymi w okresie poprzedzającym wszczęcie niniejszego
postępowania potencjalni Wykonawcy przewidują udostępnienie przez wybraną instytucję zarządzającą PPK aplikacji
zapewniającą sprawną i bezpieczną wymianę (integrację) danych między systemem informatycznym instytucji
zarządzającym a systemem finansowo-księgowym (w tym modułem kadrowo-płacowym) każdego podmiotu
zatrudniającego.
Instalacja przedmiotowej aplikacji
i pełne wdrożenie jej stosowania wymagać będzie
szkoleniowego, którego zakres określą negocjacje prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

instruktażu i nadzoru

Czynności powyższe nie są i nie mogą być uznane za sprzeczne z zakazem oferowania podmiotom zatrudniającym
dodatkowych korzyści związanych z zawarciem umowy o zarządzanie PPK, określonym w art. 46 ust 2 Ustawy o PPK.
Pytanie 3:
Prosimy o doprecyzowanie, zmianę treści lub dodanie nowego kryterium oceny ofert, spośród wskazanych w tabeli w pkt
13.1 Instrukcji, zgodnie z poniższymi uwagami:
A.

Kryterium: „Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie PPK określona jako procent wartości aktywów netto funduszu
(nie wyższa niż 0,5% rocznie) w okresie obowiązywania umowy”

Czy Zamawiający uważa, że zastosowanie jedynie tego kryterium, przy pominięciu ewentualnej wysokości wynagrodzenia
stałego za zarządzanie PPK, pobieranego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 49 ust 5 i 6 Ustawy
o PPK, zapewni Zamawiającemu możliwość wszechstronnego i obiektywnego ocenienia wszystkich ofert przy
uwzględnieniu zasady równego traktowania wszystkich oferentów oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu
konkurencyjności ofert i przejrzystości procesu?
W tym wypadku proponujemy dodanie nowego, dodatkowego kryterium, jakim będzie „wysokość wynagrodzenia stałego
za zarządzanie PPK, pobieranego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 49 ust 5 i 6 Ustawy o PPK”.
Kryterium to umożliwiałoby oferentowi zdobycie dodatkowych punktów, determinowanych osiągnięciem przez niego
odpowiedniego „zaangażowania w rynek”, co prowadzić będzie do obowiązkowego obniżenia efektywnie pobieranej przez
Towarzystwo opłaty stałej za zarządzanie PPK.
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Zgodnie z art. 49 ust. 5 i 6 Ustawy o PPK, który wejdzie w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.:
„5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może
pobierać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, tylko od tej części aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy
emerytalnych lub subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze
towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej,
która nie przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub
subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, według wartości na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem
wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego - na dzień bilansowy. Wynagrodzenie to ustalane jest
według wzoru:
Wzarz = Wwz x Swz x WAN
gdzie:
Wwz = 0,15 / U,
oraz gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Wzarz - wynagrodzenie za zarządzanie w sytuacji gdy łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy
emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez inne
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w
skład tej samej grupy kapitałowej przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych,
funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty;
Wwz - wskaźnik wynagrodzenia za zarządzanie;
WAN - wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu, będących funduszami
zdefiniowanej daty, zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo
emerytalne lub zakład ubezpieczeń;
Swz - stawka wynagrodzenia za zarządzanie, pobieranego zgodnie z ust. 1;
U - udział łącznej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących
funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze
towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, w
wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących
funduszami zdefiniowanej daty, określony według wartości na koniec kwartału.
6. Wynagrodzenia od wartości aktywów netto powyżej 15%, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się począwszy od
drugiego kwartału następującego po kwartale, na koniec którego łączna wartość aktywów netto funduszy
inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez inne
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w
skład tej samej grupy kapitałowej, przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych,
funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.”
W przypadku zaistnienia powyżej opisanych, ustawowych przesłanek, tj. w przypadku gdy udział instytucji finansowej
(Funduszu) w rynku [tj. udział aktywów Funduszu w aktywach zgromadzonych we wszystkich funduszach zdefiniowanej
daty (w rozumieniu Ustawy o PPK)] przekracza 15% wartości aktywów, Towarzystwo będzie zobowiązane do
niepobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie od tej części aktywów netto Funduszu, która przewyższa 15%
wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty, w rozumieniu Ustawy o PPK, według wartości tych
aktywów, wyliczanej na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku
obrotowego - na dzień bilansowy.
Wystąpienie powyższych okoliczności spowoduje, że wynagrodzenie stałe za zarządzanie będzie wyliczane zgodnie ze
wzorem, przestawionym w art. 49 ust. 5 Ustawy o PPK, oddzielnie dla każdego z subfunduszy wydzielonych w ramach
Funduszu.
Na dzień sporządzenia niniejszego zapytania szacowany udział Funduszu w rynku przekracza już 15% wartości aktywów
i, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, będzie on systematycznie rósł. Z kolei wysokość wyżej wspomnianego
wynagrodzenia, obliczana zgodnie z przedstawionym wzorem, będzie zależała również od takich czynników jak: wartość
aktywów netto poszczególnych subfunduszy (wydzielonych w ramach Funduszu) oraz stopień udziału aktywów Funduszu
w aktywach zgromadzonych we wszystkich funduszach zdefiniowanej daty (w rozumieniu Ustawy).
Tym samym sugerujemy uwzględnienie, w dodatkowym kryterium oceny ofert., kilku stopni potencjalnego udziału
instytucji finansowej w rynku (np. mogą to być poziomy 20%, 25%, 30%).
Zastosowanie sugerowanego powyżej, dodatkowego kryterium oceny ofert, pozwoli Zamawiającemu na wszechstronne i
obiektywne ocenienie wszystkich ofert, które zostaną złożone w trakcie postępowania, przy uwzględnieniu zasady
równego traktowania wszystkich oferentów oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu konkurencyjności ofert i
przejrzystości procesu.
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Spełnienie przesłanek z art. 49 ust. 5 Ustawy o PPK sprawi, że efektywnie (rzeczywiście) pobierana przez Towarzystwo
opłata stała za zarządzanie Funduszem może zmniejszyć się nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu do wysokości
wynagrodzenia stałego za zarządzanie, ujętej w Prospekcie i Statucie Funduszu (a także stanowiącej obecne kryterium
oceny ofert, stosowane przez Zamawiającego). W naszej ocenie fakt ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia
potencjalnych uczestników PPK (pracowników Zamawiającego) i powinien zostać uwzględniony przy całościowej ocenie
ofert.
B.

Kryterium: „Efektywność zarządzania - mierzona stopą zwrotu według aktualnego na dzień złożenia oferty notowania
publikowanego na dzień …. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową
2040.”
Czy zdaniem Zamawiającego kryterium to nie wymaga doprecyzowania z uwagi na fakt, że brakuje w nim określenia
horyzontu czasowego, zgodnie z którym będzie brana pod uwagę stopa zwrotu przedmiotowego funduszu (np. 1M, 3M,
1Y)? Czy zdaniem Zamawiającego kryterium oceny efektywności zarządzania nie powinno opierać się na porównaniu
wyników innych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Towarzystwo, które legitymują się dłużą historią (5-letnią
lub 10-letnią)?
W przeciwieństwie do lokat terminowych czy rachunków oszczędnościowych, zysk
z inwestycji w fundusz inwestycyjny nie pochodzi ze znanego z góry oprocentowania, ale codziennych zmian wartości
tzw. jednostek uczestnictwa funduszu. Wycena jednostek uczestnictwa jest pochodną zmian wartości instrumentów
finansowych, które nabywa fundusz za środki powierzone przez uczestników (np. pracowników objętych PPK). Ponieważ
ceny akcji i obligacji notowanych na giełdach oraz w obrocie pozagiełdowym w Polsce i na całym świecie zmieniają się
codziennie (rosną lub spadają), także codziennie zmieniają się wyceny jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy.
W związku z tym za każdy miniony okres, np. dzień, tydzień, miesiąc, kwartał czy rok da się obliczyć stopę zwrotu z
inwestycji w danych fundusz, jednak absolutnie nie można zakładać, że taka sama stopa zwrotu zostanie wygenerowana
w kolejnym dniu, tygodniu, miesiącu, kwartale czy roku, ponieważ sytuacja na rynkach finansowych ulega dynamicznym
zmianom, zwłaszcza w krótkich okresach.
Pracownicze Plany Kapitałowe powstały w celu umożliwienia pracownikom gromadzenia środków na ich przyszłą
emeryturę, są zatem programem z założenia wieloletnim. Zdecydowana większość osób przystępujących obecnie do PPK
rozpocznie korzystanie ze zgromadzonych środków za kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat. W takim horyzoncie
krótkoterminowe zmiany wycen i krótkoterminowe (np. jednomiesięczne) stopy zwrotu osiągane przez poszczególne
fundusze nie mają większego znaczenia i nie powinny one stanowić istotnego kryterium wyboru instytucji zarządzającej,
ponieważ de facto będzie to wtedy wybór losowy. Wystarczy przesunięcie ocenianego krótkiego okresu o miesiąc w przód
lub w tył, aby powstały w ten sposób ranking wyglądał zupełnie inaczej.
Znaczenie tzw. okresu dostosowawczego
Fundusze PPK poszczególnych instytucji finansowych rozpoczynały działalność w różnych momentach roku 2019 i zgodnie
z ustawą o PPK miały 12 miesięcy od daty wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, aby uzyskać określone w ustawie
proporcje akcji do obligacji oraz wskazane w niej minima i maksima udziału akcji dużych, średnich i małych spółek oraz
akcji polskich i zagranicznych. Różne daty startu funduszy poszczególnych TFI i PTE oraz często bardzo niewielkie aktywa
pod zarządzaniem w przypadku mniejszych i później startujących funduszy wraz ze wspomnianym wyżej okresem
dostosowawczym sprawiły, że skład portfeli subfunduszy o tej samej tzw. „dacie docelowej” np. 2030, 2045 czy 2060, ale
zarządzanych przez różne instytucje finansowe mógł być diametralnie różny, a w związku z tym zupełnie inaczej
odzwierciedlały one sytuację na rynku finansowym.
W efekcie niektóre fundusze posiadając śladowe ilości akcji w swoich portfelach inwestycyjnych (albo nie posiadając ich
jeszcze wcale), przeszły suchą stopą przez giełdowe załamanie z przełomu pierwszego i drugiego kwartału tego roku.
Dodatkowo dzięki tym zawirowaniom i opóźnieniu w budowie portfeli względem "starszych" funduszy, miały
(przypadkiem) możliwość rozpoczęcia nabywania akcji do portfeli znacznie taniej.
W efekcie porównywanie stóp zwrotu funduszy PPK w początkowym okresie ich działalności może prowadzić do
całkowicie błędnych wniosków odnośnie ich zdolności do generowania stóp w długim terminie, kiedy ich portfele będą już
uwzględniały obowiązkowe limity ustawowe.
W związku z tym dopiero rankingi stóp zwrotu funduszy PPK obejmujące okresy zaczynające się nie wcześniej niż 30
czerwca 2020 można uznać za porównujące fundusze o składach portfeli zgodnych z ustawą. Mówiąc kolokwialnie,
dopiero te rankingi porównują jabłka z jabłkami, a nie jabłka z gruszkami, jak ma to miejsce w przypadku obecnych
rankingów stóp za 12M czy od początku roku, ponieważ takie horyzonty sięgają jeszcze wyżej opisanych okresów
dostosowawczych.
Zachęcamy Państwa również do lektury raportu firmy Mercer „Wyniki inwestycyjne funduszy PPK po trzech kwartałach
2020 roku”, w którym niezależni eksperci zwracają uwagę nie tylko na wyżej opisane pułapki wyboru instytucji
finansowej.
Raport
znajduje
się
pod
adresem:
https://www.mercer.com.pl/content/dam/mercer/attachments/europe/2020-pl-Mercer-Pension-Insights-Series-3pazdziernik-2020.pdf

5

Jednocześnie wskazujemy, że pomimo, iż obowiązek stosowania ustawy PZP w odniesieniu do zamówień na zarządzanie
PPK powstaje dopiero od dnia 1 stycznia 2021 r., to jednak obecnie, podmioty z sektora finansów publicznych nie mają
całkowitej dowolności w wyborze funduszu. Przy wydatkowaniu środków na cele zarządzania PPK konieczne jest bowiem
zachowanie podstawowych zasad finansów publicznych tj. celowego i oszczędnego dokonywania wydatków. Stosowanie
w tym wypadku kryteriów nie pozwalających na rzetelne porównanie ofert oraz preferujących jednego wykonawcę z
pewnością będzie traktowane jako naruszenie ww. zasad.
W związku z tym sugerujemy, aby do oceny efektywności instytucji zarządzającej przyjmować znacznie długie okresy
(minimum 5 lub nawet 10 letnie). Ponieważ fundusze PPK nie mają tak długiej historii, sugerujemy uwzględnienie
wyników tradycyjnych funduszy inwestycyjnych – obligacyjnych i akcyjnych
Mając powyższe na względzie, wnosimy o zmianę kryterium jak niżej:
Kryterium

Stopy zwrotu dla klienta (po uwzględnieniu opłat) za 10 lat na dzień 30.06.2020 dla podstawowej
kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych:
1)
funduszu akcji polskich (z wyłączeniem funduszy małych i średnich spółek oraz funduszy,
których więcej niż 25% aktywów ulokowanych jest w spółki notowane na giełdach zagranicznych),
2)
funduszu polskich obligacji długoterminowych.

Odpowiedź 3:
Zamawiający :
1)

uzupełnia zawarte w tabeli w pkt.13.1. instrukcji określenie kryterium efektywności zarządzania, poprzez nadanie
mu brzmienia:

„Efektywność zarządzania mierzona stopą zwrotu według aktualnego na dzień złożenia oferty notowania
publikowanego na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową 2040, a w
przypadku braku takiego notowania – według danych dotyczących rzeczywistej stopy zwrotu z uczestnictwa w
poszczególnych PPK, publikowanych w powszechnie dostępnych opracowaniach analitycznych, sporządzonych
przez podmioty zajmujące się analizą efektywności zarządzania PPK, najpóźniej w dniu złożenia oferty.”
2)

w aktualnym etapie postępowania nie przewiduje zmiany treści ani dodania kryteriów oceny ofert spośród
wskazanych w tabeli w pkt.13.1 Instrukcji.

Zgodnie z art. art. 60e ust.3a ustawy Pzp zamawiający może dokonać uszczegółowienia sposobu dokonywania oceny
ofert, w tym wagi przypisanej kryteriom oceny ofert lub kolejności przyjętych podkryteriów od najważniejszego do
najmniej ważnego na kolejnych etapach postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego.
Wykonawca przygotowując wniosek na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi jako
stanowiące integralną część Instrukcji. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Signed by /
Podpisano przez:
Dorota Krystyna
Mucha
Date / Data: 202011-24 10:00
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