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Odpowiedzi na pytania z dnia 02.02.2021 r. – cz. 3
Pytanie: Zamawiający zgodnie z zapisami Zapytania zastrzega sobie prawo do podjęcia
negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej
oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację
powyższego działania.
Należy zauważyć że złożone oferty będą zabezpieczone wpłaconym przez Wykonawców
wadium.
Czy Zamawiający przewidział sytuację że wezwany do negocjacji Wykonawca nie wyrazi
zgody na obniżenie ceny swojej oferty. Czy będzie to podstawą zatrzymania wadium?
W naszej opinii to niedopuszczalne gdyż ustawa PzP jasno określa sytuacje w których wadium
może zostać zatrzymane (brak jest odniesienia do negocjacji z Wykonawcą)
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający przewidział tylko 2 sytuacji dotyczących
zatrzymania wadium:
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
W związku z powyższymi zapisami trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, iż Zamawiający
stosuje działania niedopuszczalne. Ponadto podkreślamy, iż postępowanie jest prowadzone w
trybie zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności ma zastosowanie zawsze, gdy chodzi
o udzielanie zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT),a beneficjent nie stosuje trybów określonych w PZP. Zatem do przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza 50 tys. zł netto,
nie stosuje się przepisów ustawy PZP. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę
konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Zamawiający, formułując zapisy zapytania ofertowego dotyczące wadium, nie był zobligowany
aby uwzględnić w tym zakresie przepisy ustawy PZP określające maksymalną wartość wadium
(w tym art. 281 ust. 2 pkt 10 w zw. z art. 281 ust. 4 ustawy PZP).
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