ZAPYTANIE OFERENTA

W związku z ogłoszeniem o wszczęciu w dniu 18.12.2008r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór szkoły językowej, która przeprowadzi szkolenia językowe dla beneficjentów ostatecznych projektu pt. „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Starcza 
i Blachownia” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, potencjalny Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego  z zapytaniem i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ).
W związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2008 roku ustawy Z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw i zmianami dokonanymi przez ustawodawcę w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) poprzez uchylenie wart. 140 ustępu 2 oraz zmianę treści art. 144 ust. 1 zwracam się z zapytaniem czy: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian po podpisaniu umowy, względnie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, w zakresie informacji zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ tj. w "Wykaz osób wykonujących zamówienie" w wyniku której zmianie ulegnie wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia? 
Powyższe pytanie podyktowane jest zmianą treści art. 144 ust. 1 PZP, w którym "Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany," W rezultacie nie zawarcia w ogłoszeniu i/lub SIWZ takich informacji nie wolno będzie – niestety- dokonywać żadnych zmian, których zamawiający z góry nie przewidział, co oznacza drastyczne ograniczenie woli stron w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Pozostają jedynie regulacje kodeksowe, zwłaszcza odwołanie się do art. 357(1) Kodeksu cywilnego stanowiącego, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia (umownego) byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego nie strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 
Przepis powyższy przewidując ingerencję sądu wprowadzony został dla stosunków opartych na zasadzie swobody kontraktowej i pełni swoje funkcje dopiero w wypadku, gdy same strony nie dojdą do porozumienia co do dostosowawczej zmiany umowy. Tymczasem w zamówieniach publicznych pozytywna wola zamawiającego została wart. 144 PZP całkowicie wykluczona, a konieczność kierowania sprawy do sądu wpływa niekorzystnie na proces udzielania zamówień publicznych, w których wykonawca de facto, nie ze swojej winy, zmuszony jest dokonać zmiany osób spełniających świadczenie (lektorzy, trenerzy, wykładowcy). 
Należałoby w tym miejscu zaznaczyć, że za należyte wykonanie zamówienia publicznego odpowiedzialny jest składający ofertę wykonawca, a nie (de facto niezależne od niego) osoby, którymi je spełnia. Gdy dodamy do tego czynnik losowy w postaci różnego rodzaju wypadków i kolei losu 
(a czynnik ludzki jest szczególnie zawodny), to wykonawca dysponując innymi, równie dobrymi (tj. nie gorszymi niż wymienione w ofercie) osobami, dzięki którym może spełnić świadczenie wynikające z umowy ma, w przypadku 'Ograniczenia wynikającego z art. 144 ust.l PZP, zamkniętą drogę do dokonania zmian w tym zakresie, nawet wówczas, gdy zmiany te mogłyby być korzystne dla Zamawiającego. 
W konsekwencji może dojść do abstrakcyjnej sytuacji, w której Wykonawca, mimo najszczerszych chęci, a przede wszystkim możliwości spełnienia świadczenia, nie mogąc dokonać zmian w zakresie zmiany osób czy miejsc spełniania tego świadczenia (należy tu zaznaczyć, że zmiana wynika z przyczyn niezależnych od niego - np. takich jak choroba, wypadek, czy śmierć szkoleniowca), zmuszony jest wnosić do zamawiającego o obustronne rozwiązanie umowy, względnie do sądu o wydanie stosownego orzeczenia. Prowadzi to do sytuacji, w której Zamawiający będzie musiał ponownie wszcząć postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego. 
Jak widać brak stosownych zapisów w ogłoszeniu i/lub SIWZ mówiących o możliwości dokonywania zmian w treści umowy i warunkach ich dokonywania maże doprowadzić da sytuacji, w której obie strony umowy nie osiągną swojego celu. Zamawiający nie spełni swojej potrzeby wynikającej z udzielenia zamówienia publicznego, a wykonawca nie będzie mógł czerpać korzyści finansowych z udzielonego mu zamówienia publicznego. 






