
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 30 września 2014r. 
A d m - 2 9 0 / ^ 1̂ /14 

WYJAŚNIENIA 
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 budynku i na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

przy ulicy Jasnej 2/4, w siedzibie VIII Wydziału Zamiejscowego WSA zlokalizowanego w Radomiu 

przy ul. Juliusza Słowackiego 7 oraz sprzątanie pomieszczeń przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie" -

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-15/2014 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) - udziela 

wyjaśnień do złożonych zapytań oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

1. Czy Zamawiający przewiduje przekazanie osób Wykonawcy na podstawie art. 231 KP. Jeśli tak 

to prosimy o podanie wykazu osób wraz z informacjami o pełnych kosztach zatrudnienia. 

Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje przekazania osób w trybie art. 231 KP. 

2. W związku z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych - wskazującym przesłanki powodujące możliwość zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, prosimy o modyfikację wzoru umowy dotyczącą wprowadzenia zapisu 

umożliwiającego waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji zmiany podatku VAT, 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym bądź wysokości składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. 

Odpowiedz: Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. W związku dyspozycją art. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i w konsekwencji tego § 8 ust. 4 ogólnych warunków 

umowy otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku zmiany: 
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1) ustawowej stówki podatku VAT dotyczącej świadczonych usług, strony zobowiązuję 

się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT i w konsekwencji tego 

podatek w zmienionej wysokości zostanie naliczony do ceny netto wg stawki zgodnej 

z obowiązującym prawem i w konsekwencji tego strony dokonają stosownej zmiany 

wysokości wynagrodzenia brutto. Zmiany wynagrodzenia wejdą w życie z początkiem 

następnego miesiąca rozliczeniowego licząc od dnia zawarcia aneksu, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 

1314), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej 

umowy, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian, może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W przypadku ich 

ustalenia, zmiany wejdą w życie z początkiem następnego miesiąca rozliczeniowego 

licząc od dnia zawarcia aneksu". 

3. Czy osoba nadzorująca kontrakt ma przebywać stale na obiekcie czy wystarczy, że będzie 

pod telefonem do dyspozycji Zamawiającego? Jeśli stale to w jakich dniach i godzinach? 

Odpowiedz: Powyższą kwestie reguluje zapis § 2 ust. pkt 1 ogólnych warunków umowy i 

dotyczy to obiektów Jasna 2/4 oraz Jasna 1. W przypadku obiektu w Radomiu wystarczy, że 

osoba ta będzie pod telefonem do dyspozycji Zamawiającego. 

4. Czy istnieje możliwość na obiekcie zamontowania pralki do prania mopów i ścierek? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dysponuje takimi możliwościami technicznymi, tak wiec 

Wykonawca nie będzie miał możliwości zamontowania pralki na obiektach Zamawiającego. 

5. Prosimy o podanie ilości i wielkości koszy na śmieci oraz niszczarek, które będą 

zaopatrywane w worki z podziałem na lokalizacje. 

Odpowiedz: We wszystkich lokalizacjach na dzień dzisiejszy jest ok 300 koszy na śmieci o poj. 

max 35 I, 25 sztuk dużych niszczarek z workami pojemności ok 120 I, 20 sztuk średnich 

niszczarek z workami pojemności ok 60 I, 114 sztuk małych niszczarek z workami o 

pojemności ok 35 I. 

6. Czy koszt wywozu śniegu leży po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedz: Koszt wywozu śniegu leży po stronie Wykonawcy. 
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7. Kto zapewnia skrzynie na mieszankę sól-piasek w okresie zimowym? 

Odpowiedz: Wykonawca zapewnia skrzynie na mieszankę sól-piasek w okresie zimowym. 

8. Czy zamawiający dopuszcza posypywanie powierzchni mieszankę sól-piasek? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza posypywanie chodnika mieszanką soli i piasku, jeżeli 

chodzi o schody zewnętrzne to będzie to jedynie tylko piasek. 

9. Prosimy o podanie orientacyjnej średniomiesięcznej liczby osób, którą mogą korzystać z 

toalet (pracownicy, petenci) z podziałem na lokalizacje. 

Odpowiedz: Zamawiający nie prowadzi takiej statystyki i nie posiada takich danych. 

10. Do ilu łazienek i toalet mają dostęp osoby z zewnątrz, a ile jest tylko do użytku pracowników 

zamawiającego z podziałem na lokalizacje. 

Odpowiedz: Jeżeli chodzi o dostęp osób z zewnątrz do toalet, to w budynku na ul. Jasnej 2/4 

jest sześć toalet ogólnodostępnych, w budynku w Radomiu jest jedna toaleta 

ogólnodostępna. Pozostałe toalety są używane przez pracowników Zamawiającego a ilości 

pracowników zostały sprecyzowane w załącznikach nr 6-8 do Umowy. 

11. Proszę o podanie powierzchni okien do mycia z podziałem na lokalizacje. 

Odpowiedz: Powierzchnia okien do wycia z wewnątrz budynku wynosi odpowiednio: 

1) Jasna 2/4 ok 1858 m2 (jednostronne mycie od wewnątrz) + mycie alpinistyczne od 

zewnątrz (vide pyt. 12), 

2) Jasna 1 ok 465 m2 (dwustronne mycie od wewnątrz) 

3) Radom ok 162 m2 (dwustronne mycie od wewnątrz w tym mycie ze zwyżki okien 

nieotwieralnych od wewnątrz i na zewnątrz) 

Powierzchnia w/w okien do mycia podana została jednostronnie. 

12. Proszę o informacje czy jakaś część okien wymaga mycia z użyciem technik alpinistycznych. 

Jeśli tak to jak to powierzchnia. 

Odpowiedz: Powierzchnia przeznaczona do mycia alpinistycznego (po stronie zewnętrznej 

budynku) w obiekcie Jasna 2/4 wynosi odpowiednio: okna zewnętrzne ok 1609 m2, szkło 

fasadowe (czarne) ok 695 m2, żaluzje zewnętrzne metalowe ok. 996 m2. 

13. Proszę o podanie ilości żaluzji i verticali do czyszczenia z podziałem na lokalizacje. 

Odpowiedz: Jasna 1 (p. III i IV) - żaluzje i verticale wewnątrz ok 93 m2. 

14. Proszę o podanie powierzchni alpinistycznego mycie okien i żaluzji zewnętrznych od 

zewnątrz budynku. 

Odpowiedz: Powierzchnia okien przeznaczona do mycia alpinistycznego została podana w 

odpowiedzi na pytanie nr 12. 
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15. Czy zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy posiadali poświadczenia 

bezpieczeństwa? Jeśli tak to ilu i o jakich klauzulach poufności? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga by pracownicy Wykonawcy posiadali poświadczenia 

bezpieczeństwa. 

16. Prosimy o doprecyzowanie wymagań jeśli o elektryczne odświeżacze powietrze. Czy 

zamawiający ma na myśli jakiś konkretny typ, model? 

Odpowiedz: Zamawiający opisał parametry techniczne i wymogi dotyczące elektrycznych 

odświeżaczy powietrza w załączniku Nr 6 do umowy. Zamawiający nie wskazuje konkretnego 

modelu. 

17. Czy Zamawiający posiada opracowaną i zaakceptowaną technologię czyszczenia 

fornirowanych płyt ściennych (sala nr 536, ul. jasna 2/4 w Warszawie). 

Odpowiedz: Zamawiający nie posiada takiej technologii. 

18. Czy w zakresie sprzątania pomieszczeń archiwum oprócz mycia podłóg i ścian wykonywane 

są też czynności odkurzania (czyszczenia) półek, regałów z aktami itp.? 

Odpowiedz: Sprzątaniu w pomieszczeniach archiwum podlegają jedynie usługi w zakresie 

mycia podłóg i ścian. 

19. Prosimy o podanie powierzchni wykładzin PCV, linoleum, płytek ceramicznych, podłóg 

drewnianych i drewnopodobnych. 

Odpowiedz: 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODŁÓG W BUDYNKU Jasna 2/4 

Powierzchnie biurowe - 3515,10 m2 - wykładzina dywanowa 

Sale rozpraw - 501,70 m 2 -gran i t 443,60 m2, wykładzina dywanowa 58,10 m2. 

Sale konferencyjne - 175,70 m2 - granit 113,30 m2 , wykładzina dywanowa 62,40 m2 

Korytarze - 980, 00 m2 - wykładzina dywanowa. 

Hole, klatki schodowe - 900,00 m2 - granit 

Korytarz piwnica - 235,00 m2 - gres 

Pomieszczenia sanitarne - 208,50 m2 - gres 

Pomieszczenia socjalne - 159,00 m2 - gres 

Archiwum - 207,50 m2 - gres 

Magazyn - 133,50 m2 - gres 

Taras - 45,10 m2 - gres 

Płytki ścienne ceramiczne (toalety i pokoje socjalne) - 934 m2 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODŁÓG W BUDYNKU JASNA 1 
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Powierzchnie biurowe - 788 m2 - wykładzina dywanowa 

Płytki ścienne ceramiczne (toalety i pokoje socjalne) - 49,5 m2 

Płytki gresowe (podłoga pokoje socjalne) - 12,7 m2 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODŁÓG W BUDYNKU RADOM 

została podana w załącznik Nr 8 do Umowy. 

20. Kto zapewnia pojemniki do segregacji odpadów w budynku objętym przedmiotem 

zamówienia. Jeśli wykonawca to prosimy o podanie parametrów i ilości takich pojemników. 

Odpowiedz: Pojemniki do segregacji odpadów zapewnia Zamawiający. 

21. Prosimy o podanie ilości i wielkości wycieraczek typu chodnik przeznaczonych do prania raz 

na pół roku na obiekcie w Radomiu. 

Odpowiedz: Pranie wycieraczek typu chodnik nie będzie wykonywane w obiekcie Jasna 2/4 

oraz Jasna 1, Zamawiający przewidział pranie wycieraczek jedynie w obiekcie w Radomiu i 

będzie to pięć wycieraczek o łącznej powierzchni ok 8 m2. 

22. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.2: Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie 

pod zapisem: „Wymaga się aby w pomieszczeniach WC przez całą dobę znajdowały się: 

papier toaletowy, ręczniki szczotki do mycia naczyń" 

Odpowiedz: Oznacza to iż Zamawiający wymaga iż w każdym momencie w każdym z 

obiektów w toaletach, kuchniach i pomieszczeniach socjalnych muszą być wyłożone środki 

czystościowe o których mowa w SIWZ. 

23. Czy Zamawiający ma jakieś konkretne wymogi co do ubioru pracowników wykonawcy, które 

mają być przedstawione do akceptacji po podpisaniu umowy? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby pracownicy zatrudnieni wewnątrz obiektów 

podlegających usłudze utrzymania czystości (na każdym z obiektów) posiadali ubranie 

służbowe: 

1) osoby sprzątające wykonujące czynności w ramach serwisu musza posiadać 

jednolite ubranie ochronne o wysokim standardzie tj. spodnie w jasnym kolorze + 

fartuch ochronny krótki, jasny kolor (np. biało niebieski, standard nie gorszy niż np. 

KASAK), zapinany na guziki lub suwak, rękaw Vi, przypięty identyfikator na którym 

będzie nazwa firmy oraz imię i nazwisko pracownika, ubrania ochronne 

pracowników zatrudnionych w ramach serwisu będą jedynie podlegać zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, 

2) osoby sprzątające wykonujące czynności po godzinach pracy sądu musza posiadać 

jednolite ubranie ochronne o średnim standardzie tj. fartuch ochronny krótki lub 
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długi, zapinany na guziki lub suwak, przypięty identyfikator na którym będzie nazwa 

firmy oraz imię i nazwisko pracownika, 

3) osoby wykonujące swoje obowiązki na zewnątrz budynku musza posiadać jednolite 

ubranie ochronne odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy oraz pory roku, 

przypięty identyfikator na którym będzie nazwa firmy oraz imię i nazwisko 

pracownika. 

24. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, §2 pkt. 3: Prosimy o doprecyzowanie z jakich 

przyczyn zamawiający może nie dopuścić pracownika Wykonawcy do wykonywania 

obowiązków. 

Odpowiedz: Pracownik Wykonawcy może nie zostać dopuszczony do pracy jeżeli: 

1) nie jest na liście pracowników zgłoszonych do wykonywania pracy na obiekcie 

Zamawiającego lub w przypadku gdy jest to nowy pracownik i nie został zgłoszony z 

odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z wymogami § 2 ust. 2 i 3 umowy, 

2) pracownik wykonuje swoje obowiązki przez czas dłuższy niż jeden dzień roboczy a 

Wykonawca w dalszym ciągu: 

a) nie przedstawił aktualnych dokumentów o jego niekaralności, 

b)nie zapewnił ubrania roboczego i/lub identyfikatora, 

3) trzykrotnie zgłoszono (do koordynatora Wykonawcy) uwagi co do tego pracownika, 

a uwagi dotyczyły niewłaściwego wykonywania przez niego obowiązków określonych 

w umowie, 

4) został już raz nie dopuszczany do pracy przez Zamawiającego z przyczyn o których 

mowa w pkt 3, 5 ,6. 

5) jest podejrzenie iż jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

6) rażąco naruszył swoje obowiązki w zakresie świadczenia usług czystości lub naruszył 

wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Zamawiającego z którymi zostanie 

zaznajomiony w dniu podjęcia obowiązków na obiekcie, 

7) nie złożył oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcjami BHP, ochrony 

przeciwpożarowej obiektu, 

25. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, §10 ust 8: Prosimy o określenie ram czasowych w 

zakresie naliczania kar w wysokości 2% całości wynagrodzenia brutto, gdy fluktuacja 

zatrudnienia przekroczy 10 osób. Czy Zamawiający może podać podstawy prawne takiego 

zapisu, szczególnie że brana pod uwagę jest również fluktuacja niezależnie od przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. Czy długotrwała choroba, częste zwolnienia, urlopy 
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wypoczynkowe są do takich czynników zaliczane? Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu lub 

jego wykreślenie. 

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje stałej i stabilnej obsady sprzątającej na obiektach. W 

związku z rotacją sięgającą przy poprzednich umowach na poziomie ponad 200% składu 

początkowego co jest dla Zamawiającego nie do zaakceptowania, a ponadto wiąże się z 

dodatkowymi kosztami i wkładem pracy związanym z przeszkoleniem nowych pracowników, 

Zamawiający powziął starania by ograniczyć nadmierną fluktuację pracowników Wykonawcy 

co za skutkowało stworzeniem zapisu określonego w §10 ust. 8 ogólnych warunków umowy. 

Zgodnie z postanowieniami rzeczonego zapisu, w przypadku przekroczenia limitu 10 osób 

Zamawiający może naliczyć jednorazowo (tylko raz) karę umowną w określonej kwocie. 

Wszystkie kwestie które są przedmiotem pytania zostały już sprecyzowane w ogólnych 

warunkach umowy §10 ust. 8 (vide przypis nr 18 na dole strony nr 52 SIWZ). W 

konsekwencji powyższego ciężar dowodu iż pracownik Wykonawcy jest trakcie 

udokumentowanej choroby lub udzielonego urlopu wypoczynkowego leży po stronie 

Wykonawcy. 

26. Proszę o informację kto obecnie wykonuję ww. usługę i czy na tego wykonawcę były 

nakładane kary umowne przez czas trwania usługi. 

Odpowiedz: ZRodnie z treścią art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jedynie dotyczących treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Treść tego pytania wykracza poza zakres SIWZ, w związku 

z tym Zamawiający nie udzieli na nie odpowiedzi. 

27. Prosimy o podanie całego metrażu powierzchni wskazanych do mycia metodą alpinistyczną 

oraz metrażu powierzchni wskazanych do mycia z podnośnika. 

Odpowiedz: Powierzchnia okien przeznaczona do mycia alpinistycznego dla obiektu Jasna 

2/4 została podana w odpowiedzi na pytanie nr 12. Powierzchnia całkowita mycia okien dla 

obiektu w Radomiu została podana w Załączniku Nr 8 do Umowy pkt 1.16 (162 m2). W 

ramach podanej powierzchni będą myte okna z podnośnika (lub tzw. zwyżki) w ilości; 

1) 2 piętro (klapy dymowe szt. 2) - 1,65 m2 x 2- 3,3 m2 

2) 1 piętro szt. 1 -1,65 m2 

3) 2 piętro szt. 1 - 0,63 m2 

4) 1 piętro (witryna wys. 3,60 m) - 5,26 m2 

Razem -10,84 m2 
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28. Wnioskujemy o wprowadzenie (dodanie do umowy) następujących postanowień: 

1. „Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zwiększone o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy 

krajowej". 

2. „Strony wspólnie ustalają, że w przypadku zmiany przepisów prawnych skutkujących 

wzrostem obciążeń publicznoprawnych dla Wykonawcy w związku z zatrudnianiem osób 

przy wykonywaniu zamówienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności 

dotyczących rozszerzenia obowiązku uiszczania przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie 

społeczne od takich umów w wymiarze wyższym niż dotychczas obowiązujący, kwota 

wynagrodzenia netto przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie zwiększona 

o wartość wzrostu tych składek, wymaganych według aktualnie obowiązujących przepisów. 

Zwaloryzowane wynagrodzenie Wykonawcy będzie obowiązywać od daty wejścia w życie 

nowych przepisów prawa." 

UZASADNIENIE: 

Wskazane zmiany wynikają z konieczności dostosowywanie przez wykonawców 

wynagrodzeń wypłacanych przez nich pracownikom wykonującym usługi porządkowe do 

poziomu ustalanego w ustawie. Wskazać należy, że w przypadku usług porządikowo -

czystościowych płace pracowników oparte są o minimalną płacę krajową. Płaca stanowi 

około 75% kosztów kontraktu. Doświadczenia lat 2009 - 2013 wskazują, iż nawet najbardziej 

ostrożni przedsiębiorcy mogą zostać zaskoczeni niespodziewanymi uregulowaniami 

prawnymi, które są wynikiem politycznych rachub rządu, a nie odzwierciedleniem 

gospodarczych wskaźników. Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla 

Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków 

publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów 

publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalane są przez 

podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców oczywistym jest, iż 

mają charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany 

w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi 

skutkami. 

Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych 

kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach trwania umowy. Efektem 

takiej postawy - racjonalnego jednak przedsiębiorcy - jest to, iż Zamawiający od początku 

umowy niejako „nadpłaca" za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje 
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posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w 

projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że 

kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi 

ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia tak, aby zabezpieczyć 

swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez 

wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny 

jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono może 

zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość 

postawienia Zmawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków publicznych. 

Po drugie - w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków 

zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, Zamawiający otrzymuje w pierwszym 

okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi 

kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w 

sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań. 

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga także, że za wprowadzeniem do umowy o 

zamówienie publiczne, klauzul waloryzacyjnych oraz przewidywanych, niżej wymienionych, 

zmian, przemawia także dynamicznie zmieniający się stan prawny. Szczególną uwagę należy 

zwróć na zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd, zmiany w przedmiocie 

„ozusowania" umów cywilnoprawnych. Zmiana, o której mowa zakłada, że składka 

emerytalna i rentowa od umów zlecenia ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia. Projekt nowelizacji przewiduje, że jeżeli w danym miesiącu podstawa składki 

będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał 

warunki do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze 

wszystkich tych tytułów. Proponowana nowelizacja zmierza więc do zwiększenia podstawy 

wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku kiedy zleceniobiorca osiąga 

przychód z kilku źródeł. Wyższa podstawa wymiaru składki oznacza, że do ZUS trzeba 

odprowadzać wyższe kwoty tytułem składek. Uwagi wymaga także okoliczność, że wysokość 

wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kryteriów decydujących 

o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie 

skutkować zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty 

pracy, o którym mowa powyżej, z dużym prawdopodobieństwem, w wyniku zmian w 

przepisach prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno zamawiającego jak i 

wykonawcy jest wprowadzenie do umów o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających 
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strony przed destabilizacją w realizacji umów (obniżeniem jakości, restrukturyzacją 

przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie 

umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości 

kosztów pracy. 

Odpowiedz: Zamawiający rozstrzygnął powyższe kwestie w odpowiedzi na pytanie Nr 2. 

29. Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym wypowiedzeniem. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie takiego zapisu. 

30. Zwracamy się o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych 

przepisach". 

Podkreślić należy, że 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. 

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. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że śmieci z opróżnianych koszy zamawiającego wykonawca może 

wyrzucać do kontenerów zamawiającego znajdujących się na terenie zamawiającego. 

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza iż Wykonawca może wyrzucać śmiecie z opróżnianych 

koszy zamawiającego do kontenerów Zamawiającego znajdujących się na terenie 

Zamawiającego. 
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32. Z uwagi na istotny wpływ na cenę ofertową prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać: 

„wykonanie inspekcji kanałów specjalistycznym robotem (film + zdjęcia stanu 

klimatyzatorów oraz pozostałych elementów instalacji". Prosimy o doprecyzowanie jaki ma 

być dokładnie zakres tej konkretnie usługi. Czy ma to być inspekcja punktowa czy tez całość 

kanałów. Prosimy o informacje jaką powierzchnię lub metry bieżące ma obejmować ten 

zakres. 

Odpowiedz: Zamawiający odstępuje od obowiązku wykonania przez Wykonawcę inspekcji 

kanałów, w pozostałej części zakres usług pozostaje bez zmian. 

Zamawiający działając w oparciu o dyspozycje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) przedłuża termin składania 

ofert który zostaje wyznaczony na 03.10.2014r. godz. 11.00. W konsekwencji powyższego 

uprzednio wskazaną datę składania i otwarcia ofert (30.09.2014r.) o której mowa w pkt 17.2., 

28.1., 29.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmienia się na 03.10.2014r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. 
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