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Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, którego przedmiotem jest usługa nadania i aktualizacji ratingu finansowego na rynku 

krajowym i zagranicznym Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), obowiązującej w 

przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie 284 ust. 2 oraz 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść 

SWZ w następujący sposób: 

 

 

Pytania dotyczą projektowanych postanowień umowy 

 

Pytanie 1: 

Ad. Ustęp 2 lit 4)  

W tym zapisie prosilibyśmy o uwzględnienie sytuacji, gdy Wykonawca nie dokona żadnej zmiany ocen ratingowych w 

związku z ich aktualizacją. W takich przypadkach przyjęty jest brak wymogu publikacji uzasadnienia nie stoi to w 

sprzeczności z przepisami obowiązującymi agencje ratingowe. Fakt dokonania przeglądu ratingu (aktualizacji) zostaje 

odnotowany na stronie internetowej agencji ratingowej, jednak nie jest przygotowywane ani publikowane uzasadnienie. 

Wobec tego wiadomość nie jest przesyłana do serwisów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, z związku z tym w ustępie 2 projektowanych postanowień umowy 

dodaje pkt 5 o następującym brzmieniu: 

„W przypadku braku zmiany ocen ratingowych w związku z ich aktualizacją, brak jest wymogu publikacji 

uzasadnienia. Fakt dokonania przeglądu ratingu (aktualizacji) zostanie odnotowany na stronie internetowej 

Wykonawcy, bez  przygotowywania i publikacji uzasadnienia”. 

 

Pytanie 2: 

Ad. Ustęp 18  

Prosilibyśmy o usunięcie fragmentu zapisu „oraz publikuje wysokość ratingu aktualną na dzień jego wycofania”, 

pozostawiając następującą treść:  

„Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w nawiązaniu do nowych regulacji oraz wewnętrznych 

procedur agencji ratingowej, w przypadku wycofania ratingu, Wykonawca podaje ten fakt do publicznej wiadomości 

wraz z uzasadnieniem”.  

W niektórych bardzo rzadkich przypadkach może nie być możliwe publikowanie wysokości ratingu w dniu jego 

wycofania. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia propozycję zmiany. Ustęp 18 projektowanych postanowień umowy otrzymuje 

następujące brzmienie:  
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„Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w nawiązaniu do nowych regulacji oraz 

wewnętrznych procedur agencji ratingowej, w przypadku wycofania ratingu, Wykonawca podaje ten fakt do 

publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem oraz publikuje wysokość ratingu aktualną na dzień jego 

wycofania. W przypadku, gdy publikacja wysokości ratingu aktualnej na dzień jego wycofania jest niemożliwa, 

Wykonawca podaje jedynie fakt wycofania ratingu do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem informując 

jednocześnie Zamawiającego o przyczynach uniemożliwiających publikację wysokości ratingu ”. 

 

Pytanie 3: 

Ad. Ustęp 25 oraz ustęp 34  

Wnosimy o rezygnację z wymogu kar umownych i o wycofanie tych dwóch ustępów.  

W przypadku umowy z agencją ratingową, klauzule przewidujące kary za opóźnienia nie są konieczne.  

Odpowiedź 

Zamawiający utrzymuje zapisy ustępu 25 oraz 34 projektowanych postanowień umowy. W przypadku 

należytego wykonywania usługi w zakresie obowiązujących agencje ratingowe przepisów, klauzule 

przewidujące kary umowne nie będą stosowane.   

 

 

 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zostanie udostępniona na stronie 

Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i 

będzie stanowić jej integralną część. 
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