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Zamówienie nr 1/TPBN/2022 na świadczenie usług księgowych i kadrowo - 
płacowych 

 

W dniu 24.03.2022 wpłynęły pytania. 
Zamawiający w nawiązaniu do art. 284 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania 
Pytanie 1 
„W załączniku nr 2, w pkt 3 jest napisane "Specjalista specjalistą ds. kadrowo-płacowych – 2. osoba", 
rozumiem że jest to pisarska omyłka. Natomiast proszę o wyjaśnienie rozbieżności z SWZ poniższej 
tabeli, ponieważ tabela wskazuje na to, że Specjalista ds. kadrowo-płacowych jest również 
koordynatorem Umowy, co odmiennie definiuje SWZ, tj, że koordynator Umowy, jest osobą spoza 
osób merytorycznych skierowanych do świadczenia Usługi.” 
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Zamawiający wskazuje, że Tabela powyżej z zaznaczonym na czerwono tekstem została wysłana jako 
załącznik do pytania. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska prawidłowa nazwa w tabeli to: 
„Specjalista ds. kadrowo-płacowych – 2. Osoba” 
 
Wyjaśniam, że Słowo „2.osoba” oznacza drugą osobę spośród dwóch osób, które wskazuje 
wykonawca w pkt 3 w odniesieniu do kryterium oceny ofert. 
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W zakresie wskazanej osoby jako koordynatora umowy wyjaśniam, że nastąpiła omyłka pisarska. 
Wykonawca w pkt 3. Formularza oferty wykazuje doświadczenie osoby jako specjalisty ds. kadrowo-
płacowych. Nie wykazuje doświadczenia jako wykwalifikowany koordynator umowy. Punkty za to 
kryterium zostaną przyznane zgodnie z zapisami  m.in 14.1.1.4. SWZ. 
Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie uwzględni doświadczenie osoby jako koordynatora umowy 
zamawiający nie będzie przyznawał za to doświadczenie punktów w ramach kryterium ocen i 
jednocześnie nie będzie odrzucał oferty jako niezgodnej z SWZ. 
Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ  
10.5.4.2 w odniesieniu do potencjału osobowego, tj.:  
a) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 osobą - specjalistą ds. finansowo-
księgowych która posiada minimum 36 miesięczne (przepracowane niezależnie od formy 
zatrudnienia pełne miesiące) doświadczenie w zakresie finansowo – księgowym oraz posada wyższe 
wykształcenie ekonomiczne (II stopnia – magister),  
b) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 osobą - specjalistą ds. kadrowo-
płacowych, która posiada minimum 36 miesięczne (przepracowane niezależnie od formy zatrudnienia 
pełne miesiące) oraz posada wyższe wykształcenie ekonomiczne (II stopnia – magister),  
c) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 osobą – koordynatorem umowy, który 
posiada minimum 36 miesięczne (przepracowane niezależnie od formy zatrudnienia pełne miesiące) 
doświadczenie na stanowisku kierowniczym/zarządczym/właścicielskim, która odpowiadała za 
koordynowanie realizacji umów.  
Zamawiający nie dopuszcza, łączenia funkcji, o których mowa w pkt. a),b).  
Wykonawca, skieruje ww. osoby do realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo doświadczenie 
wskazanych osób będzie podlegało ocenie w ramach kryterium oceny ofert opisanym w pkt 14.2.1.2 
 
W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający przesuwa termin składania na dzień 28.03.2022 r 
godz. 09:00  i otwarcia ofert na dzień 28.03.2022 r. godzina 09:05 
 
Jednocześnie zamawiający zmienia termin związani ofertą na dzień 26.04.2022. 
W związku ze zmianami Zamawiający dokonuje stosownego zmiany ogłoszenia. 
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