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   Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści siwz w postępowaniu na „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usługi sprzątania na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii”.  

    

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-89/14 
 

 

 

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

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

1. 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 porządkowo – 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 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.  
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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 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zapisy. 

 

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

rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym  wypowiedzeniem. 

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 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 na zaproponowane zapisy. 

 

3. Mając na uwadze postanowienia projektu 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”.  

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.   
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

4. Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie ulega ustawa o podatku od towarów i usług. Zmianie ulegają 

stawki podatku VAT, w tym stawka podstawowa, a także zasady stosowania innych stawek podatku 

VAT niż stawka podstawowa do poszczególnych usług dziś nimi objętych. Powyższe zmiany zgodnie 

z publicznymi deklaracjami tak Prezesa Rady Ministrów jak i Ministra Finansów mogą się okazać 

niewystarczające i jeśli sytuacja gospodarcza Polski się pogorszy, możliwe będzie dalsze 

podwyższanie stawek podatku VAT.  

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą KIO, wykonawcy składając ofertę zobowiązania są obliczać 

podatek VAT wg zasad obowiązujących na dzień składania ofert.  

Żaden przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć jaka będzie wysokość podatku VAT w czasie 

trwania umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Nie jest w stanie również przewidzieć, czy 

dokonywane obecnie klasyfikacje podatkowe czynności objętych zamówieniem, będą wiążące w 

kolejnych miesiącach i latach. Tym samym rozsądny przedsiębiorca nie ma wiarygodnych przesłanek, 

aby składając ofertę ustalić jakie będą możliwe zmiany kosztów świadczenia usługi w okresie trwania 

umowy.  

Mając na uwadze treść art. 144 ustawy PZP, który to zakazuje dokonywania zmian w umowie, 

których przesłanek nie określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, prosimy o wskazanie 

zapisu specyfikacji przewidującego możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie 

zamówienia publicznego w razie zmiany przepisów podatkowych.  

W przypadku, gdy SIWZ nie przewiduje takiej sytuacji wnoszę o dokonanie zmiany zapisów umowy 

w ten sposób, iż wynagrodzenie należne wykonawcy będzie stanowiło wynagrodzenie netto zgodnie 

ze złożoną ofertą wykonawcy powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury VAT. Lub alternatywnie o dodanie zapisu, iż dopuszczalna jest zmiana umowy 

w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego – przepisów prawa podatkowego 

o konsekwencje wynikające z takich zmian prawa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewidział istotne zmiany w § 14 wzoru umowy. 

 

5. Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-

czystościowe na obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego? Jeżeli 

tak prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu „Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy 

realizującym usługi porządkowo – czystościowe na obiekcie korzystanie z pomieszczeń należących 

do Zamawiającego”. Jeżeli nie prosimy o udostępnienie wzoru umowy najmu/dzierżawy 

pomieszczeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni pomieszczenia podlegające sprzątaniu w ramach realizacji usługi. Informacja 

podana została w pkt 4.8. specyfikacji. 

 

6. W Prosimy o potwierdzenie, że śmieci z opróżnianych koszy zewnętrznych wykonawca może 

wyrzucać do kontenerów zamawiającego znajdujących się na terenie zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza (śmieci z opróżnianych koszy zewnętrznych wykonawca może wyrzucać do 

kontenerów zamawiającego znajdujących się na terenie Zamawiającego). Informacja podana została 

w pkt 4.8. specyfikacji. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że wykaz środków i plan higieny należy przedstawić po podpisaniu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zaproponowanych zapisów do wzoru umowy. 

 

8. Prosimy o zmanię zapisów par. 14 pkt 2 projektu umowy, tak aby zmiany w nim określone 

następowały w sposób automatyczny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zaproponowanych zapisów do wzoru umowy. 

 

9. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

– zgodnie z poniższą informacją: 
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Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 17 listopada 2014 r. do godz. 10:00 na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:00.  

Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2014 r. o godz. 10:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.”. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 12 listopada 2014 

r. pod numerem: 235493 - 2014. 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia.  
 

 

                           Dyrektor 
     Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

      

      mgr Teresa Zalewińska-Cieślik   

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 

000000005614 Oznaczenie 

organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 

i Rehabilitacji: 

(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 

Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 

Neurologicznej` 
(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
  
Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  

  

(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  

(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 

(+48 12) 428 73 17 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 
 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
    Norma ISO 9001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 

Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  


