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Interpelacja 

Na podstawie przeprowadzonych wglądów dokumentacji przetargowej proszę 
o przedstawienie informacji z zakresu zasad udzielania zamówień publicznych. 
W'szczególności proszę o informację na temat podstaw merytorycznych doboru wag do 
składowych części ofert. Skąd decyzja jaka waga punktowa przyznawana jest cenie, 
okresowi gwarancyjnemu, zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, posiadaniu osób 
o wskazanych kwalifikacjach, okresowi płatności i innym o ile występują. 
Czy prowadzona jest analiza na ile te pozostałe poza ceną czynniki maja jakikolwiek 
wpływ na wybór oferty?. Możliwe, że zdarzają się sytuacje, że oferenci z reguły poza 
czynnikiem cenowym uzyskują te same maksymalne wartości punktowe, czy 
prowadzona jest jakaś statystyka czy na podstawie doświadczeń korygowane są 
współczynniki? 

Ustawodawca wskazał inne, pozacenowe podstawy oceny punktowej ofert, aby 
uniknąć sytuacji, że zawsze zwycięża najtańszy co nie znaczy, że najlepszy z punktu 
widzenia zamawiającego oferent. Ale jeżeli mimo tego dodatkowego narzędzia przetargi 
kończą się zwykle porównaniem cen to traci sens cały zamysł ustawodawcy, ale też 
zagrożone jest właściwe wydatkowanie funduszy publicznych. 

Dodatkowo proszę o odpowiedź na pytanie, w jakim celu relatywnie wysoko 
oceniany jest okres płatności (np. 30 dniowy) jeśli później nie korzystamy z tego okresu 
w całości? Można sobie wyobrazić sytuację, że dwóch oferentów składa podobne oferty, 
ale jeden, załóżmy w związku z sytuacją kredytową nie może pozwolić sobie na płatność 
odleglejszą niż 14 dni, podczas gdy drugi spokojnie może wystawić fakturę 
z miesięcznym okresem płatności. I tylko dzięki różnicy w tym aspekcie wygrywa. 
Następnie płatność następuje dwa dni po wystawieniu faktury. Zatem spokojnie można 
było wybrać pierwszego oferenta. To tylko sytuacja teoretyczna, ale pokazuje, że chyba 
nie wszystko w systemie obsługi inwestycji, od przetargu po rozliczenia działa 
perfekcyjnie. 
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R A D N Y R A D Y M I A S T A Z G I E R Z A 

sprawa: interpelacja z 26 w r z e ś n i a 2019 roku 

Szanowny Panie Radny! 
Odpowiadając na interpelacje Pana Radnego uprzejmie informuję i wyjaśniam, 

odpowiednio do treści zadanych pytań: 

1. Ad zasad udzielania zamówień publicznych 
Zamawiający, jakim jest Gmina Miasto Zgierz, stosuje zasady udzielania zamówień 

publicznych zawarte w ustawie - Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP. tekst jedn.: 
Dz.U. z 27.09.2019 r. poz. 1843) 
Są to zasady: 

- równego traktowania wykonawców: 
- uczciwej konkurencji; 

oraz 
- proporcjonalności: 
- przejrzystości; 
- bezstronności: 
- obiektywizmu: 
- legalizmu: 
-jawności; 
- pisemności postępowania (forma tradycyjna i elektroniczna): 
-języka polskiego: 
- pierwszeństwa trybów przetargowy ch, itp.. 

a przede wszystkim - zgodnie z nieokreśloną expressis verbis w ustawie PZP - zasadą zwykłej 
przyzwoitości. 
Szczegółowe informacje odnośnie istoty tych pojęć odnajdzie Szanowny Pan Radny 
we wspomnianej ustawie oraz w bogatej literaturze fachowej - do udostępnienia lub omówienia 
w Wydziale Zamówień Publicznych, na obowiązujących zasadach. 

2. Ad podstaw merytorycznych doboru wag kryteriów oceny ofert* 
Podstawowe, prawne informacje na temat stosowania i doboru kryteriów oceny ofert zawiera 

załącznik: „Kryteria oceny ofert", stanowiący wyciąg wybranych przepisów ustawy PZP. 
Zagadnienie to było szeroko omawiane i przybliżane przez naczelnika Wydziału Zamówień 
Publicznych na jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 
CzkJnKowie teMComisji oraz zainteresowani tą problematyką - Radni - mieli wówczas możliwość 

^uzyskali - szczegółowe informacje na nurtujące Pana Radnego wątpliwości, a Komisja Rewizyjna 
przyjęła wyjaśni mia bez zastrzeżeń, z aprobatą. 

w interpelacji jest do składowych części ofert", ale należy przypuszczać, że zaszła tu pomyłka. 
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Przedstawione wówczas zostały również wyniki prowadzonej przed laty. w komórce zamówień 
publicznych, wewnętrznej analizy relacji wysokości kryteriów oceny ofert, granicy racjonalności 
stosowania wysokości kryterium cenowego i dopełniających go - kryteriów pozacenowych. 
Wyniki analizy zostały zobrazowane odpowiednim wykresem. 

Wykres zostaje załączony do niniejszej odpowiedzi, albowiem nie znajdzie go Pan Radny 
w żadnej literaturze, czy prasie fachowej, a może pomóc w interesującej Pana kwestii, tj. analizie 
wpływu kryteriów i ich wag na wynik postępowania. Wynika z niego między innymi fakt, 
że racjonalną granicą dla kryterium cenowego powinno być 80. a nie - na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa 60% wagi. albowiem poniżej tej wartości wpływ kryteriów pozacenowych 
na wynik postępowania przybiera nieproporcjonalny rozmiar - krzywa wpływu (funkcja 
homograficzna. której wykresem jest hiperbola), jak wiadomo - gwałtownie rośnie 
aż do nieskończoności. 

Mając to na uwadze - każdorazowo powoływana Komisja Przetargowa o strukturze 
interdyscyplinarnej, obok pozostałych ustaleń kształtujących specyfikację istotnych postanowień 
zamówienia - poddaje analizie również i tę kwestię. 
Stąd powstał sprawdzający się w praktyce - zestaw kryteriów oceny ofert i ich wag. w zależności 
od rodzaju i specyfiki zamówienia: racjonalny i zgodny z przepisami prawa, w tym. np. - zestaw 
adekwatny dla większości robót budowlanych, obejmujący oprócz ceny: 
- kryteria jakościowe, tj. pośrednio: ..okres gwarancji'* i ..podwyższenie wysokości kar umownych 

dotyczących wykonawcy", 
- kryterium społeczne, tj. ..zatrudnienie osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych" 

oraz kryterium: ..termin płatności", stosunkowo łatwe do spełnienia przez Wykonawców, 
a więc wzmacniający te pozostałe kryteria, w szczególności - tak ważne kryterium cenowe. 

Wielkość wag ustalana jest szacunkowo, w oparciu o dotychczasowe wyniki postępowań, uzyskane 
i spodziewane rezultaty. 

Niepodzielany jest przez Zamawiającego pogląd, często bezrefleksyjny, obiegowy, 
bagatelizujący kryterium cenowe - który nawet przez pewien czas, kiedy nie doszło 
do właściwej refleksji - był prezentowany w legislacyjnym środowisku, a które pierwotnie, 
cenie wyznaczyło wagę maksymalnie tylko 40%! 
Trudno też podzielać zastrzeżenie i niepokój Pana Radnego, że wygrywa oferta najtańsza, bo cena 
ma zasadniczy wpływ na wynik postępowania. 
Tak powinno być. to jest logiczne i korzystne. 
Tak też wynika bezpośrednio z ustawowych zapisów, wg których co do zasady kryterium ..cena" 
może mieć maksymalnie 60%. 
A przyzna Pan przecież, że 60% to więcej, niż połowa - czyli że i wg ustawodawcy cena ma mieć 
wpływ decydujący. 
To elementarny, logiczny wniosek. 
Tyle tylko - że wpływ nie jedyny, bo pozostaje jeszcze 40 % do odpowiedniego zadysponowania. 
Wniosek w tej sprawie - jak zadysponować - sporządzany jest każdorazowo na posiedzeniu 
Komisji Przetargowej; dyskutowany jest wówczas zarówno rodzaj pozacenowego kryterium, 
jak i jego waga - mając na względzie odnośnie konkretnego rodzaju zamówienia i konkretnego 
zamówienia - uzyskanie spodziewanego, korzystnego rezultatu. 
Kryteria te są zbliżone w obrębie rodzaju zamówienia - tj. dostawy, usługi bądź roboty budowlanej, 
ale często bardzo się różnią między tymi rodzajami. 

[UWAGV 1 
\ Warto też nadmienić, że wśród części specjalistów problemu funkcjonuje równolegle pogląd, 

rf^ff^^roccdurzeiłdzJelania zamówień publicznych odnośnie robót budowlanych - można zastosować tylko 
jedno kryterium cenoWe o wadze 100%. albowiem spełnione zazwyczaj są przesłanki prawne art.91 ust. 2a 
ustawy PZP. Jest to jednak obecnie - pogląd dyskusyjny.] 
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[UWAGA II 
Z satysfakcją należy odnotować fakt. że pogląd, niezmiennie głoszony przez Wydział 

Zamówień Publicznych UMZ. po wielu latach legislacyjnych kontrowersji - znalazł wreszcie pełne uznanie 
w tekście najnow szej ustawy PZP. która obowiązywać będzie dopiero od 2021 roku. 
W akcie tym przywrócone zostaje, już bez obecnych, sztucznych utrudnień, prawo do zastosowania wagi 
kryterium ponad 60%, również 100%. jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostaną określone wymagania 
jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. 
W przypadku robót budowlanych, kiedy ten obow iązek był i jest oczywisty - możliwe będzie tylko jedno 
kryterium - kryterium cenowe 100%!] 

Obecni kontestatorzy wzmocnienia kryterium cenowego często zapominają, że za pozostałe 
kryteria, a więc efekty co prawda korzystne, ale nie niezbędne (bo niezbędne zawiera opis 
przedmiotu zamówienia) - trzeba dodatkowo zapłacić, i to często wysoką cenę: 
vide załączony wykres oraz np. rezultat postępowania w sprawie Przebudowy ulicy Łąkowej 
w Zgierzu, gdzie wygrała oferta o prawie 100.000 zł droższa. 

3. Ad kryterialny i faktyczny termin płatności 

„Dodatkowo" wyrażany przez Pana Radnego w interpelacji niepokój odnośnie korelacji 
pomiędzy kryterialnym a faktycznym terminem płatności w sytuacji, jak sam Pan to określa 
- „teoretycznej" - przy swym teoretycznym charakterze zwalnia co prawda z udzielania 
odpowiedzi, jednak przez szacunek do zainteresowania i troski Pana Radnego tym aspektem sprawy 
- uprzejmie odpowiadam i na ten jej fragment. 
Deklarowane w ofercie przez Wykonawców terminy płatności są obowiązujące, 
ale dla Wykonawców, a nie Zamawiającego (z wyłączeniem przypadków szczególnych). 
W przypadku Zamawiającego mogą zaistnieć okoliczności i uwarunkowania, kiedy przyspieszenie 
tego terminu, w danej sytuacji, leży w interesie Zamawiającego. Rzeczą wtórną w takim przypadku 
i bez znaczenia pozostaje fakt. że również w interesie Wykonawcy. 

PRZYKŁAD O W O 
„Przebudowa ul. Solnej w Zgierzu": 

- wpływają 3 oferty: 
- wszyscy trzej Wykonawcy spełniają kryterium terminu płatności i uzyskują po 10 punktów każdy: 
- w tej praktycznej (a nie teoretycznej tylko) sytuacji, w tym konkretnym postępowaniu kryterium 

to traci swoją współdecydującą moc. którą przejmują pozostałe kryteria oceny ofert: 
- późniejsze decyzje Zamawiającego w funkcji tego kryterium nabierają charakteru tzw. zmian 

nieistotnych (niemających wpływu na wynik postępowania), w obrębie których to zmian ustawa 
PZP nie narzuca żadnych ograniczeń, nie muszą być ani przewidywane, ani też określane 

w dokumentacji postępowania. 

System zamówień publicznych przewiduje przypadki znacznie dalej idące, kiedy po zawarciu 
umowy - możliwa jest zmiana jej postanowień nie tylko nieistotnych, ale nawet istotnych, 
pod warunkiem spełnienia odpowiednich przesłanek prawnych ustawy PZP. 

Tym samym nie można podzielić wątpliwości Szanownego Pana Radnego wyrażonych w tej 
interpelacji w trosce o. jak to Pan określa: „perfekcyjnie działający system obsługi inwestycji, 
od przetargu po rozliczenia ". 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiegało w sposób prawidłowy, zgodnie 
z przepisami ustawy PZP i przepisami wykonawczYowT^a-późniejsza decyzja płacowa 
- nie naruszając przepisów tej ustawy - leżała w interesię^amawiającebo. 

Z ooważaniei^ P R E _ Z ^ D E N T P m v azaniem M , A ^ H F g l f f l g l t t l 
Załączniki: 
1. Kryteria oceny ofert - wyciąg z ustawy PZP. 
2. Wpływ wysokości kryterium cenowego 
na wartość ceny równoważącej - wykres. 

Kfctfiy.iław Slunłzi 



K R Y T E R I A O C E N Y O F E R T * 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę: 
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kry teriów odnoszących się 
do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie 
działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena 
lub koszt jest stała albo 
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt: 

Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 
13) opis kryteriów, którymi zamawia jący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe 
z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności 
od najważniejszego do najmniej ważnego; 

Art. 41. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej: 
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

Art. 91. 1. Zamawia j ący wybiera ofertę na jkorzystnie j szą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się 
do przedmiotu zamówienia , w szczególności: 

1) j akość , w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 
2) aspekt}' społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa 
w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb 
użytkowników; 
3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia ; 
4) aspekty innowacyjne; 
5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia , jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na j akość wykonania zamówienia ; 
6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin 
dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

2a. Zamawia j ący , o który ch mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, kryterium ceny 
mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekracza jące j 
60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się 
do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu 
w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, 
z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. 

2d. Zamawia j ący określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, 
umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. 

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

wyciąg wybranych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (wyróżn. wł.) 
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