
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie 

Warszawa, dnia 7 października 2019 r 

Adm-290/220/19 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACI 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 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1. 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ograniczenia metrażu sprzątanej powierzchni, a co za tym 

idzie przychodu Wykonawcy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również wymóg minimalnego 

zatrudnienia osób do realizacji usługi. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia metrażu sprzątanej powierzchni. 

Pytanie 2. 

Czy powierzchnia okien do mycia podana jest jedno czy dwustronnie (obiekt w Radomiu)? 

Odpowiedź. 

Powierzchnia okien do mycia w Radomiu podana jest jednostronnie. 

Pytanie 3. 

Prosimy o informacje i potwierdzenie gdzie występują okna i przeszklenia do mycia z podnośnika lub 

technikami alpinistycznymi. Prosimy o wskazanie tych powierzchni. 

Odpowiedź. 

Obiekt w Radomiu: mycie okien nieotwieralnych ze zwyżki - informacja podana w § 1 pkt 3 Wzoru 

Umowy (przypis nr 8 strona 48) oraz pkt 1.17 Załącznika Nr 6 do Umowy (powierzchnie mycia 10,84 

m2 ze zwyżki podane jednostronnie). Istnieje dostęp do okien od wewnątrz. 

Obiekt Warszawa ul. Pankiewicza 4: mycie świetlika 113,75 m2 ze zwyżki wewnątrz, z daszku na 

zewnątrz; mycie przeszklenia szybu windy 68,60 m2 z zewnątrz alpinistycznie, od wewnątrz z 

konserwatorem windy (powierzchnie mycia podane jednostronnie). 
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Pytanie 4. 

1) Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie osób na zastępstwa na umowy cywilno-prawne? 

2) Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie osób do prac okresowych typu mycie okien, pranie 

wykładzin itp. na umowy cywilno-prawne? 

Odpowiedź. 

1) Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania osób wymienionych w § 5 Wzoru Umowy na zastępstwa 

na umowy cywilno-prawne. Zatrudnianie na zastępstwa musi odbywać się na umowę o pracę np. 

na umowę o zastępstwo. 

2) Zamawiający dopuszcza zatrudnianie wszystkich innych osób nie wymienionych w § 5 Wzoru 

Umowy na umowy cywilno- prawne w tym także osoby do prac okresowych typu mycie okien, 

pranie wykładzin. 

Pytanie 5. 

Czy w obiektach Zamawiającego są windy, którymi Wykonawca będzie mógł przemieszczać sprzęt? 

Odpowiedź. 

Tak - w obiektach Zamawiającego są windy, którymi Wykonawca będzie mógł przemieszczać sprzęt. 

Pytanie 6. 
1) Kto zapewnia skrzynie na mieszankę do odladzania? 

2) Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki sól-piasek do odladzania? 

Odpowiedź. 

Informacja o tym zawarta jest w treści SIWZ: 

1) Skrzynię na mieszankę zapewnia Wykonawca - informacja podana w § 3 ust. 4 pkt 1 Wzoru 

Umowy (przypis dolny nr 12 strona 49), 

2) Zamawiający wymaga stosowania bezpiecznych ekologicznych środków egzotermicznych -

informacja podana w § 3 ust. 4 pkt 2 Wzoru Umowy (Np. Donsol) - Zamawiający nie dopuszcza 

stosowania mieszanki sól-piasek. 
Pytanie 7. 

Dotyczy umowy, wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w projekcie umowy, 

jako oczywiście rażąco wygórowanych o co najmniej 50% każda. 

Uzasadnienie: 

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji 

uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków dotyczących 

realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w 

ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale 
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środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, 

m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14. 

Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia 

społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na swą 

konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego 

powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak iw przypadku niewykonania 

zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób zróżnicowany, 

w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie 

Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest 

naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być 

ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie 

Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych 

założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie 

wysokości kar umownych, zróżnicowanie ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania 

uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż 

w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać 

funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. Kary przewidziane Umową nie zakładają 

czerpania korzyści z nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, natomiast 

stanowią istotny instrument zabezpieczający przed ewentualnym nienależytym wykonywaniem usług. 

Ze względu na reprezentacyjny charakter obiektów, Zamawiający musi zabezpieczyć należyte, zgodne z 

podpisaną Umową wykonywanie usług porządkowych z zachowaniem wysokiego standardu. 

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie/a do przechowywania sprzętu, narzędzi i środków do 

utrzymania terenów zewnętrznych (zielonych i utwardzonych)? 

Odpowiedź. 

Zamawiający udostępni pomieszczenia na wymieniony sprzęt i narzędzia. 

Pytanie 9. 

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca 

na etapie składania oferty nie wskazał, iż będzie zlecał usługi podwykonawcom? 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Strona 3 z 10 



Pytanie 10. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę kopii umów o pracę dla 

pracowników przewidzianych do realizacji usług - w terminie 14 dni od zawarcia przedmiotowej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego? W uzasadnieniu wskazujemy, iż przedłożenie przez 

Wykonawcę takich dokumentów dla wszystkich pracowników już w dniu zawarcia umowy jest trudne 

do spełnienia, gdyż Wykonawca w tak krótkim okresie od daty doręczenia informacji o czynności 

wyboru oferty do dnia podpisania umowy - ma konkretne obowiązki związane z właściwą organizacją 

pracy dotyczące m.in. skierowania osób na właściwe badania medycyny pracy oraz przeprowadzenia 

niezbędnych szkoleń BHP/' 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuścił taką możliwość, informacja o tym zawarta jest w treści SIWZ (§ 7 ust. 5 Wzoru 

Umowy). 

Pytanie 11. 

Zgodnie z zapisem § 7 umowy wnoszę o wykreślenie wymogu dotyczącego przedłożenia zaświadczenia 

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i zastąpienie zaświadczenia dokumentem w postaci 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. GIODO w dniu 15.02.2013 r. zajęło 

negatywne stanowisko w sprawie żądania informacji z KRK, które powinno być przestrzegane przez 

instytucje Zamawiających. Zaznaczam, iż wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego nie mogą uchylać 

ustawy, stad wnioskuję o uznanie wyłącznie oświadczeń o niekaralności pracowników złożonych przez 

Wykonawcę. 

Odpowiedź. 

Zamawiający dokonał w tym zakresie odpowiedniej modyfikacji SIWZ (ZNAK PISMA Adm-290/213/19 z 

dn. 27.09.2019). 

Pytanie 12. 

Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie 

usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar 

umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego. W 

doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco 

wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej 

konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być 

uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest 

obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 

2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie 

umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś 

prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców 

stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w 

konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i 

skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w 

związku z art. 58 § 1 k.c. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zgodnie z uzasadnieniem wskazanym w 

odpowiedzi na pytanie 7. 

Pytanie 13. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w skład 

konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. 

Uzasadnienie: 

Wykonawcy składają oferty jako konsorcjum firm. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16.10.2018 r; poz. 1986 ze zm.) wykonawca posiada 

pełną dowolność w kreowaniu składu konsorcjum oraz w podziale obowiązków pomiędzy 

poszczególnymi członkami konsorcjum. W konsekwencji Zamawiający wybierając ofertę wykonawcy 

będącego konsorcjum, nie ma możliwości wpływać na sposób podziału zakresu realizacji usługi 

wewnątrz konsorcjum oraz na treść samej umowy konsorcjum. Zamawiający ma prawo jedynie do 

wglądu do treści umowy konsorcjum w zakresie jego składu i podziału obowiązków pomiędzy 

członków konsorcjum. W ramach realizacji umowy każda z firm wchodząca w skład konsorcjum 

wykonuje odmienne czynności dające w sumie pełny zakres realizacji przedmiotu umowy. Każda z firm 

wchodzących w skład konsorcjum za wykonane usługi zobowiązana jest mocą przepisów prawa 

podatkowego do wystawienia faktury VAT na rzecz podmiotu, dla którego usługę wykonała - czyli 

w tym przypadku dla Zamawiającego. Wystawianie faktur na lidera konsorcjum przez członków 

konsorcjum może być uznane za nieprawidłowe z przyczyn podatkowych podczas kontroli przez 

organy podatkowe. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny podatkowej, o wspólnym przedsięwzięciu 

należy mówić w każdym przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty podejmują się współpracy 

w realizacji określonego, i najczęściej w miarę precyzyjnie zdefiniowanego, celu gospodarczego. 

Podmioty te zawierają więc umowę gospodarczą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, które ze 

względu na potencjał finansowy, zakres przedmiotowy lub kompetencyjny przekracza możliwości 

jednego tylko podmiotu - umowę konsorcjum. Kluczowe jest jednak, że na płaszczyźnie podatku 

dochodowego od osób prawnych (CIT), wspólne przedsięwzięcie czy konsorcjum nie posiada statusu 
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podatnika. Oznacza to, że podatnikami podatku dochodowego są poszczególni członkowie takiej grupy 

gospodarczej (czyli podmioty współpracujące). Jednocześnie, jako podstawę do indywidualnego 

rozliczania należy wskazać art. 8, art. 19 a, art. 106 b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm. Zgodnie z którymi, jeśli podatnik VAT (konsorcjant) 

świadczy usługę bezpośrednio na rzecz zamawiającego, to jest zobligowany do rozliczenia VAT 

należnego od tego świadczenia i wystawienia faktury na rzecz odbiorcy świadczenia czyli 

Zamawiającego. Mając na uwadze różnorodność czynności składających się na przedmiot zmówienia, 

często zdarza się, że poszczególne usługi realizowane w ramach całego przedmiotu umowy 

opodatkowane są różnymi stawkami podatku VAT, dlatego też, aby zapewnić przejrzystość podatkową, 

uzasadnione jest wystawianie faktur przez członków konsorcjum bezpośrednio Zamawiającemu jako 

faktycznemu odbiorcy usługi. Powyższe wynika, z faktu, że członek konsorcjum świadczący usługę 

opodatkowaną w innym wymiarze niż 23% lub zwolnioną z podatku z powodu rodzaju świadczonej 

usługi, jako jedyny podmiot w ramach konsorcjum ma możliwość wystawienia faktury zgodnie z 

przysługującym mu zwolnieniem z podatku lub innym niż 23 % podatkiem VAT. Każdy z pozostałych 

członków w tym lider konsorcjum - świadczący usługi oprocentowane 23 % podatkiem VAT nie ma 

możliwości, wystawienia faktur ze zwolnieniem podatkowym lub w innym wymiarze niż 23 %. 

Wystawienie przez lidera konsorcjum faktury zbiorczej na Zamawiającego zawierającego m.in. 

określenie wynagrodzenia za usługę np. zwolnioną z podatku, może być kwestionowane przez organy 

podatkowe i uznane za nieprawidłowe - bowiem lider jako konkretny płatnik podatku nie ma prawa 

korzystać ze zwolnień od podatku w ramach swojej działalności. Innymi słowy - każdy podmiot 

gospodarczy może świadczyć usługi i pobierać za nie wynagrodzenie w ramach przedmiotu swojej 

działalności i posiadanych uprawnień. Niedopuszczalne jest pobieranie wynagrodzenia, a tym bardziej 

wystawienia faktur za usługi, co do których dany podmiot nie posiada odpowiednich licencji, pozwoleń 

czy też przywilejów podatkowych w postaci np. zwolnienia z podatku lub obniżonej stawki podatku. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 8.07.2013 r. IPPP1/443-377/13-3/AS wydał opinię w 

sprawie „rozliczenia konsorcjum - podział przychodów i kosztów", w której napisano: „Zawarcie 

umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze - umowy konsorcjum - nie ma na celu powstania 

nowego swoistego podmiotu gospodarczego, lecz stanowi porozumienie stron w zakresie realizacji 

wspólnego celu gospodarczego. Odnośnie rozliczenia podatku VAT przez uczestników konsorcjum, 

stwierdzić należy iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 

działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 

Oznacza to, że z punktu widzenia VAT każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. 

Podatnikiem nie jest i nie może być natomiast samo konsorcjum. Dlatego też podmioty działające 
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w ramach konsorcjum powinny do wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z podmiotem, na rzecz 

którego konsorcjum świadczy usługę stosować ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT 

dokumentujących wykonywane przez nich czynności." Zawarcie umowy konsorcjum nie prowadzi do 

powstania nowego bytu prawnego. W szczególności konsorcjum nie posiada zdolności prawnej lub 

zdolności do czynności prawnych - w zdolność tą wyposażone są natomiast podmioty tworzące 

konsorcjum (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt. VI ACa 83/16). 

Powyższe dotyczy również konsorcjum tworzonego w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie 

publiczne, zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt: 

I ACa 1308/14: Brzmienie przepisu art. 23 ust. 3 Pzp przesądza jednoznacznie, iż konsorcjum na 

gruncie tej ustawy nie posiada podmiotowości prawnej, co oznacza, że nie jest odrębnym podmiotem 

(wykonawcą), a raczej „sumą pojedynczych wykonawców". Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w 

Szczecinie z 28 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 29/15: Konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym 

kreowanym umową, w wyniku której powstaje stosunek prawny konsorcjum, w którym każda z jego 

stron (konsorcjant) zobowiązuje się do określonego uczestnictwa w konsorcjum i do oznaczonego 

działania na jego rzecz, a tym samym na rzecz pozostałych konsorcjantów dla osiągnięcia celu, dla 

którego umowa została zawarta. Konsorcjanci zobowiązują się do działań i świadczeń zmierzających do 

osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przyjętego przez konsorcjum, zobowiązując się do 

wspólnego działania. „Wspólność" celu gospodarczego jest podstawowym atrybutem konsorcjum. 

Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w kc, jest zatem zaliczana do umów nienazwanych 

kreowanych treścią umowy w ramach swobody kształtowania stosunku zobowiązaniowego 

przewidzianej w art. 3531 kc i traktowana jako umowa, do której stosuje się odpowiednio przepisy art. 

860-875 kc. Umowa konsorcjum winna wskazywać podmiot uprawniony do reprezentowania 

konsorcjum na zewnątrz i podejmowania czynności w imieniu pozostałych jego członków (tzw. lider 

konsorcjum). W myśl art. 141 Pzp: Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. Solidarna 

odpowiedzialność podmiotów tworzących konsorcjum oznacza, że zamawiający może żądać 

wykonania umowy o zamówienie publiczne od wszystkich członków konsorcjum, kliku spośród nich lub 

każdego z osobna, zaspokojenie roszczenia zamawiającego przez jednego z konsorcjantów zwalnia zaś 

pozostałych. Nie jest możliwe wyłączenie solidarnej odpowiedzialności konsorcjum wykonawców 

względem zamawiającego w drodze umowy, natomiast wzajemny podział zadań przyjęty w umowie 

konsorcjum wywołuje wyłącznie skutki wewnętrzne pomiędzy jego członkami. Z powyższego wynika, 

że istota umowy konsorcjum nie uzasadnia tego, by Zamawiający mógł przyjmować faktury tylko od 

jednego pomiotu wchodzącego w skład konsorcjum. Zgodnie z zasadą - Konsorcjum ponosi 

odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia za wykonaną usługę lub dostawę każdemu z członków konsorcjum wg ustalonego w 
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umowie wynagrodzenia. Jest zatem w pełni uzasadnione i konieczne ze względu na przepisy prawa 

podatkowego, aby wynagrodzenie należne Wykonawcy, będącemu konsorcjum firm, było płatne 

zgodnie z fakturami VAT, wystawionymi przez każdego z członków konsorcjum realizujących usługę na 

kwoty, które w sumie stanowią wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby każda z firm wchodzących w skład konsorcjum wystawiała osobne 

faktury VAT za realizację usług składających się na przedmiot umowy. Po podpisaniu umowy powstaje 

zobowiązanie wobec wskazanego w umowie wykonawcy. W przypadku wykonawców występujących 

wspólnie w umowie wskazani są wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum wraz ze 

wskazaniem wykonawcy, który będzie wystawcą faktury/ faktur za wykonanie całej usługi 

kompleksowo. Za takim rozwiązaniem przemawia przywołana w pytaniu interpretacja Dyrektora Izby 

Skarbowej w Warszawie z dnia 8.07.2013 r., znak IPPP1/443-377/13-3/AS, tu cytat: „(...) Mając na 

uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zasady funkcjonowania konsorcjum, w tym 

zasadę odrębności podatników, którzy występują wobec siebie w relacji lider konsorcjum -

podwykonawcy, uczestnicy konsorcjum uprawnieni są do fakturowania wzajemnych świadczeń oraz 

wyboru podmiotu, który odpowiedzialny jest za rozliczenia ze zleceniodawcą. Tym samym 

uwzględniając charakter wzajemnych powiązań kontraktowych wskazać należy, iż lider konsorcjum, 

jako podmiot reprezentujący konsorcjum przed zleceniodawcą we wszystkich sprawach związanych z 

wykonaniem oraz rozliczeniem kontraktu świadczy na rzecz zleceniodawcy usługę i jest zobowiązany, 

w świetle przedstawionych powyżej założeń oraz przepisów podatkowych, do wystawiania na rzecz 

zleceniodawcy faktur VAT, dokumentujących całość robót wykonanych przez konsorcjum na rzecz 

zamawiającego. Tym samym lider winien świadczone usługi wykazać dla celów podatkowych w 

odpowiedniej deklaracji podatkowej. Pozostali uczestnicy konsorcjum świadczący usługę na rzecz 

lidera w zakresie wynikającym z zawartej umowy są również zobowiązani do wystawiania faktur 

dokumentujących te usługi." 

Pytanie 14. 

Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną usługę na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i 

dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację 

wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących 



Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

nieustrukturyzowanych faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). Faktury 

elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu 

mailowego. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuścił możliwość składania faktur w formie papierowej, faktur elektronicznych 

(nieustrukturyzowanych) w formacie PDF przesyłanych na adres e-mail Wykonawcy oraz e-faktur 

(ustrukturyzowanych) za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Zapis precyzuje 

§ 18 ust. 6 oraz 18 ust. 6a Wzoru Umowy. 

Pytanie 15. 

Czy każda godzina wypracowana w WSA musi być na umowę o pracę, czy też wystarczającym będzie, 

że pracownik ma pełen etat u Wykonawcy nie zależnie od miejsca pracy w tym częściowo u 

Zamawiającego. 

Odpowiedź. 

Wystarczającym będzie, że pracownik ma pełen etat u Wykonawcy niezależnie od miejsca pracy w tym 

częściowo u Zamawiającego. 

Pytanie 16. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca używał środków czystości o jakości nie gorszej niż 

charakteryzującą Domestos, Ajax, Pronto. Jako firma świadcząca usługi porządkowe bazujemy na 

profesjonalnych środkach utrzymania czystości. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuszcza, jako środki równoważne profesjonalne środki czystości wysokiej jakości 

posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania w Polsce? 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuszcza, jako środki równoważne profesjonalne środki czystości wysokiej jakości 

posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania w Polsce. 

Pytanie 17. 

Zamawiający podał opisy papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. Prosimy o potwierdzenie, 

że wartości parametrów podanych przez Zamawiającego (np. gramatura, wysokość rolki, średnica, itd.) 

są wartościami orientacyjnymi i Zamawiający dopuszcza materiały higieniczne o zbliżonych (a nie 

identycznych) parametrach jak opisane w SIWZ pasujące do dozowników występujących u 
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Zamawiającego. Prośba ta jest podyktowana zmianami w kartach technicznych materiałów 

higienicznych, w związku z którymi niektóre parametry opisane w SIWZ mogą się różnić w niewielkim 

przedziale wartości. 

Zamawiający potwierdza, iż wartości parametrów podanych przez Zamawiającego (np. gramatura, 

wysokość rolki, średnica, itd.) są wartościami orientacyjnymi i Zamawiający dopuszcza materiały 

higieniczne o nie gorszych (zbliżonych a nie identycznych) parametrach jak opisane w SIWZ, pasujące 

do dozowników występujących u Zamawiającego. 

Wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią 

SIWZ. Wyjaśnienia SIWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

Odpowiedź. 

S 'ECJALISTA 
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