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Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.12.2020r.

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 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.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) odpowiada
na pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach: 21.12.2020r. oraz
22.12.2020r w poniżej określonym zakresie:
Pytanie nr 1
Informuję, że nie możemy podpisać umowy o zarządzanie zaproponowanej z Państwa strony.
……… prowadząc PPK, opiera się na swoich dokumentach, które są dostosowane do naszych warunków
działania, systemów informatycznych, uzgodnień z agentem transferowym etc.
Możemy natomiast zaadaptować niektóre wymogi – np. czas określony UoZ, okres wypowiedzenia inny niż
standardowo.
Proszę o informację czy będziecie Państwo w stanie zaakceptować nasze umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 60f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamierza w celu
potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie uzgodnić z wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, z zastrzeżeniem, iż nie
będzie to skutkowało zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców.
2. Pytanie
Czy intencją Zamawiającego jest, by umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowym (PPK)
została zawarta:
a) na wzorze umowy o zarządzanie PPK, przygotowanym przez Wykonawcę, następnie zmienionym poprzez
dodanie do niego istotnych postanowień umowy (IPU) o zarządzanie (przygotowanych przez
Zamawiającego i stanowiących załącznik do SIWZ) oraz dostosowanym w ramach negocjacji warunków tej
umowy na podstawie art. 60f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, poprzez
dodanie odpowiednich zmian, niezbędnych z punktu widzenia Wykonawcy oraz Zamawiającego; czy
b) na wzorze umowy o zarządzanie PPK, przygotowanym przez Zamawiającego (pod nazwą IPU o
zarządzanie PPK, stanowiącym załącznik do SIWZ), następnie dostosowanym w ramach negocjacji
warunków tej umowy na podstawie art. 60f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, poprzez dodanie odpowiednich zmian, niezbędnych z punktu widzenia Wykonawcy oraz
Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 60f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), po wyborze
najkorzystniejszej oferty zamierza w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych
warunków zawartych w ofercie uzgodnić z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, z zastrzeżeniem, iż nie będzie to skutkowało
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zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w
ogłoszeniu o zamówieniu ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji
wykonawców.
W ramach negocjacji , o których mowa w art. 60f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający przewiduje
możliwość zawarcia umowy w brzmieniu odzwierciedlającym wzór umowy przygotowany
przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z uwzględnieniem
istotnych postanowień umowy o zarządzanie (IPU) przygotowanych przez Zamawiającego i
stanowiących załącznik do SIWZ.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe
odpowiedzi oraz zmiany, jako stanowiące integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp,
stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w
postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.
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