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Wyjaśnienie   z dnia   02.11.2012r.
do treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia    25.10.2012r.
 Ogłoszenie Nr 417518-2012   z  dnia   25.10.2012r.  

dla wykonania  zamówienia publicznego  p.n.

„Wykonanie usługi związanej z certyfikacją Systemu Zarządzania Jakością, za zgodność z 
normą PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Radomin”

dofinansowanego  w ramach projektu  „Nowe regulacje- nowe kwalifikacje. Wzmocnienie potencjału Gminy Radomin  
poprzez  przygotowanie  i  wdrożenie  budżetu  zadaniowego”  w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet V Dobre zarządzanie, Działanie  5.2  
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,  o wartości  nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie 
z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W związku  z   uwagami skierowanymi do Zamawiającego, a dotyczącymi projektu umowy- 
załącznika Nr 8 do SIWZ,   zgodnie z art. 38 ust.2  i art. 38 ust.1 pkt.3  ustawy z dnia 29 stycznia  
2004r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  113  poz.  759  z  późn.  zmian.), 
przekazuję  treść wyjaśniania do wymienionego załącznika:
Uwagi wykonawcy.
Biorąc pod uwagę specyfikę procesu certyfikacji umowa wymaga uzupełniania o:

1) Zapisy dotyczące możliwości zawieszenia lub odebrania certyfikatu;
2) Zapisy dotyczące audytów nadzoru – m.in. zapisu, że warunkiem utrzymania certyfikatu jest  

przystąpienie do auditów nadzoru 12 i 24 miesiące po audicie certyfikacyjnym; 
3) Postanowienia co do okresu na jaki umowa została zawarta i związanych z tym możliwości  

jej rozwiązania;
4) Ponadto sformułowanie par 7 ust. 1 o możliwości naliczenia kary umownej jest bardzo  

nieprecyzyjne, nie wiadomo co może być uznane za „nienależyte” wykonanie umowy 
(zwłaszcza, że kary za ew. opóźnienia są w następnych punktach), 

5) Dodatkowo kara umowa w wysokości 100% wartości wynagrodzenia jest  
nieproporcjonalnie wygórowana.  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że na tym etapie postępowania  treść  umowy w niniejszym 
postępowaniu   nie zostanie już zmieniona, ponieważ  Zamawiający  zapisał w ogłoszeniu o 
zamówieniu, że  nie przewiduje istotnych  zmian w umowie  w stosunku do treści oferty
(  oczywiście po jej wyborze). 
W  ramach projektu, który obejmuje  dofinansowanie zadania prowadzonego przez gminę, 
przewidziano  tylko przeprowadzenie  auditu  certyfikującego.
 Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, do dnia 31.12.2012r.
W związku z powyższym, Zamawiający  nie przewiduje  zmiany terminu składania ofert.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia    nie   stanowi  modyfikacji  treści  SIWZ,  w  rozumieniu 
przepisów wymienionej powyżej ustawy, ponieważ nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu i 
nie dotyczy  kryteriów oceny ofert,  warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich 
spełniania. 
Niniejsze uzupełnienie  nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.



Treść  niniejszego wyjaśnienia  zamieszczono na tablicy  ogłoszeń oraz   znajduje się   na stronie 
internetowej  Urzędu  Gminy  Radomin:   www.radomin.pl  ⇒ BIP⇒  Menu  przedmiotowe  ⇒ 
przetargi  ⇒ przetargi  zamówień  publicznych  –  PO  KL,  skierowane  do   potencjalnych 
wykonawców,  jako odpowiedź na zadane pytanie, bez ujawniania źródła zapytania.

     Wójt Gminy  Radomin 
       inż. Piotr Wolski 
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