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      Kraków, dnia 9 listopada 2017 r. 

 

Dotyczy: postępowania pn. ,,Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości 

oraz dezynfekcji na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”; Znak 

postępowania A.I.271-26/17. 

 

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ 

Znak postępowania: A.I.271-26/17 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW I: 

Pytanie 1: 

Prosimy o informacje, w jakich godzinach ma być obecny serwis dzienny, ponieważ istnieje 

rozbieżność pomiędzy projektem umowy (par. 4 ust. 4 – 7.30 – 18.00), a „Ogólnymi informacjami 

dla Wykonawcy, pkt II, ust. 7 – 7.30 – 15.00? 

Odpowiedź: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ 

w zakresie wzoru umowy: 

Dotychczasowy § 4 ust. 4 umowy o treści:  

,,W celu zapewnienia stałej obsługi porządkowej na terenie objętym sprzątaniem w godzinach od 

7.30 do 18.00 w dni powszednie (poniedziałek – piątek), Wykonawca zapewni tzw. serwis dzienny, 

którego zadaniem będzie wykonywanie prac polegających na uzupełnieniu materiałów 

higienicznych (papieru toaletowego, ręczników papierowych jednorazowego użytku, mydła itp.) oraz 

innych czynności związanych ze świadczeniem usługi sprzątania (np. wytarcie zabłoconej podłogi).’’ 

Otrzymuje brzmienie: 

,,W celu zapewnienia stałej obsługi porządkowej na terenie objętym sprzątaniem w godzinach od 

7.30 do 15.00 w dni powszednie (poniedziałek – piątek), Wykonawca zapewni tzw. serwis dzienny, 

którego zadaniem będzie wykonywanie prac polegających na uzupełnieniu materiałów 

higienicznych (papieru toaletowego, ręczników papierowych jednorazowego użytku, mydła itp.) oraz 

innych czynności związanych ze świadczeniem usługi sprzątania (np. wytarcie zabłoconej podłogi).’’ 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że metraż budynku nr 15 to łącznie z Poradnią Leczenia Bólu oraz 

Poradnią Rehabilitacji 200,31 m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w budynku nr 15 znajduje się Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia 

Rehabilitacyjna oraz Apteka. Łączna powierzchnia budynku nr 15 liczy 200,31 m
2 

 

ZESTAW II: 

Pytanie 1: 
Ilości okien i przeszkleń do mycia. 

Odpowiedź: 

Podana powierzchnia jest powierzchnia dwustronną 

Budynek nr 5:  

Okna:  

10 x 1120/ 2100 

1 x 700/1300 

2 x 900/1600 

4 x 1120/1600 

2 x 1020/1500 

1 x 500/1400 

9 x 840/1400 

3 x 840/1400 

Drzwi: 

1 x 1300/2850 ( w świetle muru)/ 1200/2800 ( w świetle ościeżnicy)  

1 x 1300/3000 

1 x 1300/3000 
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Budynek nr 3 

Okna: 

11 x 065/2035 

1 x 965/835 

1 x 855/455 

20 x okna dachowe FAKRO 78/140 

Drzwi: 

1 x 1300/2800 

2 x 120/200 

1 x 60/200 

1 x 120/200 

1 x 80/200 

 

Budynek nr 10 

Okna: 

3 x 100/200 

8 x 80/114 

 

Budynek nr 4 

Okna: 

13 x 112/210 

2 x 55/194 

5 x 112/165 

8 x 114/140 

Drzwi: 

1 x 226/267 

1 x 210/267 

1 x 90/210 

 

Budynek nr 16 

Okna: 

23 x 110/115 

Wiatrołap: 

1 x 146/307 

1 x 264/307 

1 x 147/307 

1 x 199/120 

Drzwi: 

1 x 102/280 

 

Budynek nr 15 

Okna: 6 x 110/115 

1 x 200/140 

4 x 120/150 

3 x okna dachowe 104/132 

Drzwi:  

1 x 123/236 

 

Pytanie 2:  
Powierzchni  dywanów i wykładzin do prania w metrach kwadratowych. 

Odpowiedź: 

Wykładzina znajduje się tylko w budynku nr 4. Ogólna powierzchnia wykładziny to jest około 140 

m
2 

 

Pytanie 3:  
Ilości firan do prania. 

Odpowiedź: 

W budynku nr 4 – znajdują się 7 okien z firanami. 

 

Pytanie 4: 
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Ilości zużycia artykułów higienicznych na poszczególnych obiektach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie ustalić ilość zużytych artykułów higienicznych ze 

względu na wykonywanie usługi sprzątania przez firmę zewnętrzną. Wykonawca powinien 

oszacować ilość artykułów higienicznych samodzielnie.  

 

ZESTAW III: 

Pytanie 1: 
Czy do mycia kwiatów w holach, korytarzach, ciągach Zamawiający dopuści płyn do mycia 

naczyń? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2:  

Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy wymaga dezynfekcji i mycia wanien do hydroterapii.  

Czy wanny te są myte i dezynfekowane przez przetarcie czy też przez zanurzenie (dezynfekcja 

instalacji wodnej)? Czy Zamawiający dopuści do tej czynności środek myjąco-dezynfekcyjny 

o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota), Tbc? 

Odpowiedź: 

Wanny dezynfekowane przez przetarcie oraz dezynfekcja instalacji wodnej preparatem 

o proponowanym spectrum ale działającym w jak najkrótszym czasie – do tej pory w czasie 5 minut. 

 

ZESTAW IV: 

Pytanie 1: 

Dotyczy zapisów SIWZ – wzór umowy §8. 

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia bezpłatnie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie pomieszczenia na przechowywanie niezbędnych do 

wykonania usługi rzeczy. 

  

Pytanie 2: 

Mając na uwadze przepis § 11  zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się o zmianę 

o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach. 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby 

Odwoławczej 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 2015 r., poz. 2164, 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. 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. 353(1) k.c. w związku z art. 

58 § 1 k.c. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje modyfikacji treści 

SIWZ w zakresie wzoru umowy. 

Dotychczasowe § 11 ust. 1 lit. b) i d) umowy o treści:  

b) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 5 % 

miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym uchybienie nastąpiło. 

Karę nalicza się za każdy przypadek uchybień, stwierdzonych protokołem podpisanym przez obie 

strony podczas kontroli, o której mowa w § 9 ust. 4. w przypadku trzykrotnego stwierdzenia 

uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, stwierdzonego protokołem podpisanym przez 

obie strony podczas kontroli, o której mowa w § 9 ust. 4, karę nalicza się w wysokości 20% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc,  w którym uchybienie nastąpiło. 
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d) z tytułu: nienależytego wykonania przedmiotu umowy polegającego na naruszeniu obowiązków 

wynikających z § 4 ust. 3 umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 za 

każdy przypadek naruszenia umowy  

Otrzymują brzmienie: 

b) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 5% 

miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym uchybienie nastąpiło. 

Karę nalicza się za każdy przypadek uchybień, stwierdzonych protokołem podpisanym przez obie 

strony podczas kontroli, o której mowa w § 4 ust. 7. w przypadku trzykrotnego stwierdzenia 

uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, stwierdzonego protokołem podpisanym przez 

obie strony podczas kontroli, o której mowa w § 4 ust. 7, karę nalicza się w wysokości 20% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym  uchybienie nastąpiło. 

d) z tytułu: nienależytego wykonania przedmiotu umowy polegającego na naruszeniu obowiązków 

wynikających z § 4 ust. 6 umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 za 

każdy przypadek naruszenia umowy. 

 

Pytanie 3: 

Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie, 

że w związku z wejściem w życie przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek 

kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. co najmniej „minimalnej stawki 

godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu 

ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu 

art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy 

Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę 

godzinową w wysokości 13 zł.  

Odpowiedź: 

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej stawki godzinowej leży do obowiązków 

Wykonawcy. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego będzie badał oferty zgodnie 

przesłankami ustawowymi (ustawa Pzp).  

 

Pytanie  4: 

W zawiązku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu uwzględnił 

możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wyłącznie w oparciu o przesłanki, określone w art. 

142 ust. 5 ustawy PZP (co nie rekompensuje zwiększonych kosztów zatrudnienia osób o wyższych 

kwalifikacjach  lub zarabiających powyżej minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki 

godzinowej), wnosimy o uzupełnienie zawartej w SIWZ i/lub wzorze umowy tzw. „klauzuli 

waloryzacyjnej” o dodatkowe postanowienie, przewidujące możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów wykonania usługi innych, niż koszty 

wynikające ze zmiany przepisów prawa.  

Powyższy wniosek motywujemy faktem, że wprowadzenie przez ustawodawcę minimalnej stawki 

godzinowej spowodowało wzrost oczekiwań płacowych pracowników/ zleceniobiorców 

w segmencie usług, będących przedmiotem zamówienia oraz pracowników/zleceniobiorców 

o wyższych, niż podstawowe, kwalifikacjach. Ustawodawca, wprowadzając przepisy o minimalnej 

stawce godzinowej (i związaną z tym modyfikację klauzuli waloryzacyjnej opartej o art. 142 ust. 5 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej PZP) nie przewidział, że wykwalifikowani 

pracownicy/zleceniobiorcy, przestaną być zainteresowani wykonywaniem pracy za minimalnym 

wynagrodzeniem/minimalną stawką godzinową. Oczekują oni bowiem adekwatnego wynagrodzenia 

do wykonywanych przez nich czynności lub posiadanych ponadstandardowych kwalifikacji. 

Niezależnie od powyższego, aktualna sytuacja na rynku pracy, uwarunkowana w szczególności 

uruchomieniem rządowych programów dofinansowania (np. 500+), powoduje zmniejszenie liczby 

pracowników, chętnych do podjęcia pracy. Niskie bezrobocie stwarza ponadto pracownikom 

możliwość znalezienia innego, korzystniejszego pod względem finansowym zatrudnienia w stopniu 

dotychczas niewystępującym. Na lokalnym rynku pracy, gdzie występuje niedobór pracowników  

o wymaganych przez zamawiającego kwalifikacjach, sytuacja taka powoduje uzyskanie przez tych 

pracowników uprzywilejowanej pozycji w negocjacjach w sprawie wynagrodzenia 

z przedsiębiorcami świadczącymi usługi.  

Biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności, wprowadzenie wskazanej na wstępie klauzuli, pozwoli 

wykonawcy na zapewnienie pracownikom o wyższych kwalifikacjach, wymaganego przez nich 

wynagrodzenia, większego, niż  wynagrodzenie minimalne - także w przypadku dalszej zmiany 

sytuacji rynkowej. w konsekwencji pozwoli to zamawiającemu nabyć usługę o wyższej jakości.  

Z kolei w przypadku braku wprowadzenia postulowanej klauzuli, wykonawcy rzetelnie kalkulujący 

swoją cenę ofertową, uwzględnią w tej cenie szacowany koszt braku możliwości waloryzacji 
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w  odniesieniu do wynagrodzeń/stawek wyższych, niż minimalne, a to z kolei skutkować będzie 

podwyższeniem cen ofertowych w stosunku do cen, które wykonawca mógłby zaoferować 

w przypadku możliwości dokonania odpowiedniej waloryzacji w terminie późniejszym. Nie jest 

także wykluczone, że część wykonawców w ogóle będzie rezygnować ze złożenia oferty, nie mogąc 

zaakceptować ryzyka wykonania zamówienia ze stratami. w efekcie spowoduje to ograniczenie 

faktycznego kręgu potencjalnych wykonawców i konieczność wyboru przez zamawiającego oferty 

najkorzystniejszej, spośród mniejszej niż potencjalnie możliwa, liczby ofert.  

Zważywszy na powołane argumenty, wnosimy o dopuszczenie możliwości waloryzacji 

wynagrodzenia umownego również w sytuacji innych, niż wymienione w art. 142 ust. 5 ustawy 

PZP, zmian legislacyjnych, wpływających bezpośrednio na koszty wykonania usługi. Przedmiotowe 

zmiany mogłyby być wprowadzane na zasadach analogicznych do zmiany wynagrodzenia 

umownego w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej 

stawki godzinowej -  z zastosowaniem wskaźnika równego wskaźnikowi wzrostu płacy minimalnej 

(przy czym wykonawca, we wniosku waloryzacyjnym opierałby się o rzeczywiste wynagrodzenie, 

wypłacane pracownikom, a więc przewyższające płacę/stawkę minimalną). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie  5: 

W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę 

każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co najmniej  minimalne 

wynagrodzenie za pracę, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający 

weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie nie będzie – w celu obejścia 

obowiązujących przepisów – pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez 

pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, 

np. koszty szkoleń? 

Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS mają obowiązek badania 

sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez przedsiębiorców do świadczenia usług. Za 

praktyki naganne, zagrożone sankcjami, ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej personelu o różne koszty dodatkowe, w tym 

koszty korzystania ze sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. 

Weryfikacja powyższych praktyk może także następować poprzez bezpośrednie zwracanie się ZUS 

do Zamawiających – jako Zleceniodawców, wydatkujących środki publiczne, o udzielenie 

informacji w zakresie sposobu świadczenia usług na ich rzecz. 

Odpowiedź: 

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej wysokości wynagrodzenia leży po stronie 

Wykonawcy. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. w § 15 umowy dodaje się ustęp 9 o treści: 

„Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym 

pracownikom minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalną stawkę godzinową zgodnie 

z obowiązującym w danym roku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.” 

 

Pytanie  6: 

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

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 zapisów: 

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

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.). 

2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  

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

adresu mailowego. 

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

…………………… 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 7: 

Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 3 lat 

w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 

czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej 

ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania 

w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na 

celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli 

z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na 

dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli  pojawianie 

się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach 

dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać 

z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. 

Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych 

zakazów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 

 


