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Dotyczy: Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2019/2020
– zamówienie powtórzone
WEZWANIE
do wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny

Zgodnie z art. 90 ust. la pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się
z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących wartości oferty oraz jej poszczególnych
składników (!) w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Przede wszystkim wnosimy o przedstawienie np. kalkulacji cenowej przedstawiającej
koszty jakie wykonawca ponosi oraz kalkulowany zysk, wykazanie ujęcia w ofercie kosztów
związanych z skierowaniem do realizacji zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę
w postaci wykazu osób skierowanych do tego zadania wraz z oświadczeniem tych osób
o podstawie ich zatrudnianie i otrzymywanym wynagrodzeniu co najmniej na poziomie
minimalnego wynagrodzenia o pracę, czy też umów o pracę tych osób.
Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia powodów zaoferowania danej ceny oraz
złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia

dostępnych dla

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847
ze zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający wskazuje, iż wyjaśnienia lakoniczne lub niepoparte stosownymi dowodami mogą
być zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej uznane jako niezłożone w ogóle, co
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy PZP obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Przedmiotowe wyjaśnienia można złożyć w formie elektronicznej (np. email na adres
cea@wojnicz.pl) lub pisemnie na adres Zamawiającego (Centrum EkonomicznoAdministracyjne w Wojniczu, ul. Rynek 30, 32-830 Wojnicz, pokój dyrektora I piętro)
w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.

