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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +4812-663-39-03 

e-mail: bzp@uj.edu.pl 

https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl 

 

 

 

Kraków, dnia 07.10.2022 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji  

na podstawie art. 275  pkt 1  ustawy  z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

sukcesywnej dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla jednostek 

organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)  

– postępowanie w podziale na części, nr 80.272.383.2022 

  

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ 

    

  Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SWZ, które 

wpłynęły do Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z rodz. III pkt 3 SWZ Zamawiający wskazał, że zobowiązuje się do realizacji 80% wartości 

umowy. Z związku z tym proszę o wyjaśnienie czy to ograniczenie jest prawem opcji zgodnie  

z ustawą prawo zamówień publicznych. Jeżeli jest to proszę o wyjaśnienie czy udostępniony przez 

Zamawiającego formularz ofertowy należy uznać za poprawny, a jeżeli tak proszę o podanie jaki 

zakres zamówienia obejmuje cena ofertowa w tym formularzu podana? Przy zastosowaniu prawa 

opcji winne być w formularzu ofertowym wskazane dwie ceny tj. cena za zakres podstawowy 

zamówienia oraz cena uwzględniająca prawo opcji. Z uwagi na brak ww. wyodrębnienia cen proszę 

o wyjaśnienie jaki zakres przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym tj. czy 

ceną oferty jest cena za zakres podstawowy czy też cena za zakres objęty prawem  opcji. Zapytanie 

jest o tyle istotne, że  kalkulacja ceny w sytuacji realizacji zamówienia w 100% jest inna niż ta 

obejmująca  80% wartości umowy, z uwagi na to, że przy realizacji tego typu zamówień pewne 

koszty pozostają stałe jak te dotyczące np. zapewnienia chociażby personelu do ich realizacji,  

a inne są zmienne jak te dotyczące zapewnienie np. danego asortymentu. W chwili obecnej nie jest 

możliwe skalkulowanie ceny oferty z uwagi na to, że de facto element niepewności tj. 80% wartości 

umowy został przerzucony na Wykonawcę poprzez to, że prawdopodobnie wymaga on 

uwzględnienia w wycenie pomimo tego, że realizacja zamówienia w zakresie ponad 80% wartości 

umowy może nigdy nie nastąpić, a więc wycena obejmuje zdarzenie przyszłe i niepewne. 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający informuje, iż nie jest to prawo opcji. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 

dostawę i wynagrodzenie Wykonawcy jest uzależnione od rzeczywistych zrealizowanych dostaw,  

w związku z czym zgodnie z par. 1 ust. 13 projektowanych zapisów umowy: „Zamawiający  

w okresie realizacji zamówienia zobowiązuje się do złożenia zamówień na sukcesywną dostawę 
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artykułów o wartości nie niższej niż 80% wartości maksymalnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy (minimalnej wartość świadczenia). W przypadku braku 

zamówienia artykułów ponad wartość świadczenia w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.” 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nawet w przypadku przyjęcia interpretacji Wykonawcy, że 

jest to prawo opcji, to Wykonawca powinien: 1) wycenić wskazany wolumen w ilości takiej, jak 

stanowi swz, 2) jak wynika z swz (nie istnieją zapisy odmienne) cena jednostkowa zarówno dla 

wolumenu gwarantowanego jak i w pozostałym zakresie będzie taka sama, podobnie jak sposób 

realizacji. 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z SWZ „Wykonawca musi zapewnić artykuły pochodzące od producenta posiadającego 

certyfikat ISO 9001 lub równoważny”. Wykonawca dysponuje wiedzą, iż takich certyfikatów nie 

ma. Proszę o podanie jakie certyfikaty w takim przypadku Zamawiający uzna za równoważne  

w stosunku do certyfikatu ISO 9001. 

 

Odpowiedź nr 2:  

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego i na podstawie ofert złożonych w analogicznych 

postępowaniach, wskazane artykuły posiadają certyfikaty ISO 9001, z wyłączeniem pozycji nr 3  

w części III. Jednakże zgodnie z treścią SWZ, pod pojęciem równoważny Zamawiający rozumie 

dokument wystawiony przez uprawniony niezależny podmiot, który potwierdza spełnienie normy 

charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3: 

Zamawiający wskazał, że nie dysponuje zapleczem magazynowym do składowania dostarczonego 

towaru w związku z powyższym proszę o informację gdzie konkretnie i w jaki sposób ma być 

dostarczany i przeliczany do odbioru asortyment? 

Odpowiedź nr 3:  

Zgodnie z treścią SWZ, poszczególne dostawy będą realizowane do ok. 80 budynków, w których 

zlokalizowane są liczne jednostki organizacyjne zamawiającego. Budynki rozmieszczone są na 

terenie całego miasta Krakowa, a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego 

zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w SWZ przez daną jednostkę organizacyjną 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4: 

Z uwagi na brak przewidzenia minimalnej wartości dostaw tj. obawę zamawiania towaru  

za przykładowo 5 złotych, prosimy o wprowadzenie wartości minimalnej dostawy tj. na kwotę co 

najmniej 300 zł. Brak wskazania minimalnej wartości dostawy powoduje, że nie jest możliwe 

dokonanie kalkulacji ceny oferty w sposób poprawny  z uwagi na to, że inne są koszty dostaw przy 

realizacji zamówień często o małej wartości, a inne przy zamówieniach dokonywanych 

przykładowo raz w tygodniu na większe kwoty. 

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 5 Umowy: 
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Było: 

5. Poszczególne zamówienie sukcesywnej dostawy przez daną jednostkę organizacyjną powinno 

zostać potwierdzone wypełnionym formularzem (dokumentem) zamówienia, wygenerowanym w 

systemie SAP i przesłane automatycznie Wykonawcy oraz osobie składającej zamówienie. 

Treść po zmianach: 

5. Poszczególne zamówienie sukcesywnej dostawy przez daną jednostkę organizacyjną powinno 

zostać potwierdzone wypełnionym formularzem (dokumentem) zamówienia, wygenerowanym w 

systemie SAP i przesłane automatycznie Wykonawcy oraz osobie składającej zamówienie. Wartość 

minimalna pojedynczego zamówienia wynosi co najmniej 50 PLN netto. 

Pytanie nr 5:  

Proszę o wyjaśnienie czy par. 3 ust. 4 IPU wyklucza waloryzację wynagrodzenia? Jeżeli tak  

to proszę o  zmianę  IPU w tym zakresie i wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej zgodnie  

z rekomendacją Prokuratorii Generalnej RP. 

Odpowiedź nr 5:  

Zamawiający wyjaśnia, że przepisy PZP w przypadku umów na dostawę zawieranych na okres  

do 12 miesięcy nie nakładają na zamawiającego obowiązku wprowadzenia do umowy klauzuli 

waloryzacyjnej. Wykonawca opracowuje ofertę mając wiedzę o aktualnej sytuacji  

polityczno-gospodarczej oraz pozostałych uwarunkowaniach wpływających na sposób realizacji 

zamówienia, dlatego też, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe oraz zawodowy charakter 

prowadzonej działalności gospodarczej powinien przy sporządzeniu oferty wziąć powyższe 

okoliczności pod uwagę. 

Pytanie nr 6: 

Par. 6 ust. 2 pkt 2.2. IPU przewiduje karę umowną za „niewykonania lub nienależytego wykonania 

danego Zamówienia (wszystkich artykułów składających się na dane Zamówienie) w wysokości 

15% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 3 umowy odpowiednio za niewykonaną 

lub nienależycie wykonaną dostawę Zamówienia dla danej jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego, lecz nie mniej niż 40,00 PLN (słownie: czterdzieści sto złotych 00/100), przy czym 

nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy 

lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SWZ, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych 

parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SWZ i użytkowych przedmiotu umowy, 

w szczególności, gdy artykuły objęte danym Zamówieniem będą miały wadę fizyczną”. Proszę  

o wykreślenie treści „w wysokości 15% wynagrodzenia brutto” z uwagi na to, że dwie wartości  

tj. 15 % oraz kwota 40 zł przewidziane w tej klauzuli wzajemnie się wykluczają 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe wartości nie wykluczają się, gdyż w przypadku określonym  

w par. 6 ust. 2 pkt 2.2. IPU wysokość kary umownej jest określona stawka procentową i będzie 

wynosić 15% danego wynagrodzenia brutto, LECZ NIE MNIEJ niż 40 zł. 

 

Pytanie nr 7: 

Proszę o podanie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych dopuszczają jej wskazanie, a praktyka ta jest powszechnie stosowana przez 

Zamawiających. Powyższe służy temu, aby nie generować kosztów Wykonawców – tj. kosztów 
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pracy sporządzenia ofert w sytuacji, gdy niemożliwa jest realizacja zamówienia w kwocie 

wskazanej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy, kwota brutto przeznaczona na realizację 

zamówienia zostanie ujawniona w osobnym komunikacie publicznym na stronie prowadzonego 

postępowania. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ 

stanowią jej integralną część, a terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 

12.10.2022 r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

10.11.2022 r. 

 

Z upoważnienia 

 

Jolanta Szymanek - Górniak 


