
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie 

Warszawa, dnia 27 września 2019 r. 

Adm-290/213/19 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" SPRAWA 

WSA-ZP-09/2019 - działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz 

dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 1. 

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

W §7 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający zaznaczył, że Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu wykaz osób wraz z aktualnymi oświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego. 

Powyższy wymóg jest niezgodny z prawem, ponieważ pracodawca może uzyskać informacje o 

niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wyłącznie wtedy, gdy z przepisów ustawy wynika wymóg 

niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania 

określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, tekst jedn. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1218). W sytuacji, gdy konkretny przepis nie przewiduje obowiązku przedłożenia 

zaświadczenia o niekaralności, pracodawca nie ma prawa wystąpić z wnioskiem do Krajowego Rejestru 

Karnego o wydanie stosownego zaświadczenia. Nie ma też prawa żądać przedstawienia takiego 

zaświadczenia od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub od pracownika. Powyższe stanowisko 

potwierdzają komentatorzy prawa pracy wskazując, że „z możliwości przetwarzania danych 

osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika na podstawie ich zgody wyłączone są 

dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (tj. dane osobowe dotyczące wyroków skazujących 

oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa - środków karnych w rozumieniu art. 

39 KK oraz środków zabezpieczających w rozumieniu art. 93a § 1 KK). Pojęcie danych dotyczących 

wyroków skazujących oraz naruszeń prawa obejmuje dane umieszczone w Krajowym Rejestrze 

Karnym. Tego rodzaju dane osobowe można przetwarzać - zgodnie z art. 10 RODO - wyłącznie w 

przypadku, kiedy przepis prawa przewiduje obowiązek ich żądania przez pracodawcę lub obowiązek 

ich udostępnienia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika. Oznacza to, że 
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pracodawca nie może przetwarzać danych o niekaralności w sytuacji, gdy kandydat czy pracownik 

przekazał je z własnej inicjatywy, korzystając z art. 7 ust. 1 ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze 

Karnym. Wnosimy, więc o wykreślenie tego zapisu lub podanie podstawy prawnej według której 

Zamawiający może żądać ww. oświadczeń. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy, w konsekwencji tego Zamawiający odstępuję od 

żądania od Wykonawcy przedstawiania zaświadczeń o niekaralności (KRK) pracowników zatrudnionych 

na umowę o pracę. 

W konsekwencji powyższego: 

1) treść § 7 ust. 2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. Listę pracowników, o których mowa w § 5 ust. 1, wyznaczonych do wykonywania prac 

objętych umową z podziałem na obiekty wraz z wyszczególnieniem kondygnacji oraz 

pomieszczeń, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w terminie określonym w 

ust. 1 wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub pracowników potwierdzającym, że nie byli oni 

karani za przestępstwo umyślne." 

2) treść § 8 ust. 7 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem, 

o zmianie pracownika (wraz z załączeniem oświadczenia Wykonawcy lub pracowników 

potwierdzającym, że nie byli oni karani za przestępstwo umyślne) z wyłączeniem 

przypadków, o których mowa w ust. 4 lub przypadku losowego, wtedy informacja taka 

zostanie dostarczona najpóźniej z chwilą stawienia się pracownika w obiekcie." 

3) treść § 18 ust. 4 lit [f] Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

//[f] ~ potrącenie w wysokości 50,00 zł (za każdy stwierdzony przypadek) za przystąpienie do 

pracy personelu sprzątającego bez złożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub 

pracownika potwierdzającego, że nie byli oni karani za przestępstwo umyślne/' 

W związku z ograniczeniami systemowymi wynikającymi z działania ePUAP Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ. 

1) treść klauzuli XX ust. 9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„9. JEDZ należy zapisać w formacie .pdf, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i 

załączyć do folderu, razem z innymi plikami stanowiącymi ofertę a następnie wszystkie 

elementy oferty skompresować do jednego pliku archiwum w formacie (ZIP)/' 

2) treść klauzuli XXXIII ust. 7 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„7. Oferta wraz z załącznikami do oferty powinna być sporządzona w języku polskim, z 

zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf (w tym także Kosztorys 

ofertowy stanowiący Załącznik Nr IB do SIWZ) i podpisana kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym. Zamawiający wymaga by Wykonawca podpisał kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oddzielnie każdy z elementów oferty (każdy z plików), a następnie 

wszystkie elementy oferty skompresował do jednego pliku archiwum w formacie (ZIP). 

Złożenie oferty, gdzie kwalifikowany podpis elektroniczny złożono jedynie na 

skompresowanym archiwum w formacie (ZIP), nie zostanie uznane przez Zamawiającego za 

podpisanie wszystkich elementów oferty. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania 

oferty opisany został w Regulaminie korzystania z narzędzia miniPortal. Potwierdzeniem 

przesłania oferty na skrzynkę ePUAP Zamawiającego jest Urzędowe poświadczenie 

doręczenia (UPD)." 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się 
integralną częścią SIWZ. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

DYREKTOR 
Woje " " " " J A — 
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