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Świecie, 30.08.2017r. 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dot.: Świadczenia usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego 
w Świeciu 

Zamawiający – Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, iż działając na podstawie art. 38 
ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym 
postępowaniu Wykonawcy złożyli pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej SIWZ), na które Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi oraz 
dokonuje zmiany treści SIWZ. 

 

PYTANIE NR 1: 

Mając na uwadze przepis § 8  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 wyraża zgodę na obniżenie kar umownych, o których jest mowa w § 8 wzoru 
umowy, o 50% ich wartości. Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1 
dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym obszarze: 

Załącznik nr 7 do SIWZ § 8 



Obecnie jest: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o którym to naliczeniu 
Wykonawca zostanie poinformowany w pisemnym wezwaniu do wykonania lub 
właściwego wykonania Umowy. Kary umowne będą naliczane w następujących 
przypadkach: 

a) za nieprzystąpienie do świadczenia usługi w danym dniu i jej niewykonanie, 
w wysokości 3.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, w którym usługi nie będą 
wykonywane (dotyczy sprzątania powierzchni opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ) 

b) za opóźnienie dłuższe niż 2 godziny w przystąpieniu do świadczenia usług w danym 
dniu, w wysokości 300,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę takiego opóźnienia, 

c) w wysokości  500,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego, nie zgłoszony 
uprzednio Zamawiającemu, przypadek:  

- braku maszyn służących wykonaniu usługi – uzgodnionych z zamawiającym 
zawartych w Załączniku nr 5 do SIWZ, 

- stosowaniu maszyn innych niż uzgodniono z Zamawiającym zawartych 
w Załączniku nr 2 do SIWZ, 

d) w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek nieobecności pracowników Wykonawcy 
w obiekcie Parku Wodnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego 
w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, 

e) w wysokości równej mandatowi karnemu wystawionemu przez właściwego dla 
miejsca przedstawiciela inspektoratu sanitarnego (zgodnie z §9 pkt 2 niniejszej 
umowy). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia w/w kar z miesięcznego 
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

3. Prawo do naliczania kar umownych nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Powinno być: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o którym to 
naliczeniu Wykonawca zostanie poinformowany w pisemnym wezwaniu do 
wykonania lub właściwego wykonania Umowy. Kary umowne będą naliczane 
w następujących przypadkach: 

f) za nieprzystąpienie do świadczenia usługi w danym dniu i jej niewykonanie, 
w wysokości 1.500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, w którym usługi nie będą 
wykonywane (dotyczy sprzątania powierzchni opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ) 

g) za opóźnienie dłuższe niż 2 godziny w przystąpieniu do świadczenia usług w danym 
dniu, w wysokości 150,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę takiego opóźnienia, 

h) w wysokości  250,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego, nie zgłoszony 
uprzednio Zamawiającemu, przypadek:  



- braku maszyn służących wykonaniu usługi – uzgodnionych z zamawiającym 
zawartych w Załączniku nr 5 do SIWZ, 

- stosowaniu maszyn innych niż uzgodniono z Zamawiającym zawartych 
w Załączniku nr 5 do SIWZ, 

i) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek nieobecności pracowników Wykonawcy 
w obiekcie Parku Wodnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego 
w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, 

j) w wysokości równej mandatowi karnemu wystawionemu przez właściwego dla 
miejsca przedstawiciela inspektoratu sanitarnego (zgodnie z §9 pkt 2 niniejszej 
umowy). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia w/w kar z miesięcznego 
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

3. Prawo do naliczania kar umownych nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

PYTANIE 2: 

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: 

 Zamawiający zgodnie z rozdz. XVI pkt. 1 SIWZ informuje: „Wykonawca określi cenę 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej SIWZ. Cena (wynagrodzenie) zaproponowana przez Wykonawcę w złożonej 
przez niego ofercie obejmuje wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty (w tym koszty 
robocizny i użytych sprzętów, narzędzi, nadzoru).” 

 

PYTANIE NR 3: 

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 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 informuje, że zgodnie z rozdz. II pkt. 1 SIWZ termin wykonania 
zamówienia trwa od 27.09.2017r. do 26.09.2018r., a więc nie więcej niż 12 miesięcy. 
W związku z powyższym zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający nie ma 
obowiązku stosowania klauzuli waloryzacyjnej, a tym bardziej rozszerzania jej 
w proponowanym zakresie. Po stronie Wykonawcy leży całkowite wyliczenie kosztów 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a co za tym idzie również oszacowania wzrostu 
obciążeń pracodawcy w przypadku wystąpienia zmian legislacyjnych w tym zakresie. 

 

PYTANIE 4: 

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: 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający nie ma odpowiednich 
narzędzi, aby zweryfikować czy nie dochodzi do sytuacji opisanych w pytaniu. Podobne 
praktyki należy uznać za naganne i nieetyczne, niemniej jednak Zamawiający stoi na 
stanowisku, że ich eliminowanie należy przede wszystkim do kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy.  

 

PYTANIE 5: 

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 wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację wzorca umowy. Zamawiający 
udzielając odpowiedzi na pytanie nr 5 dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym 
obszarze: 

Załącznik nr 7 do SIWZ § 7 Warunki płatności 

Obecnie jest: 

1. Zamawiający zapłaci należność za wykonaną usługę w danym miesiącu obrachunkowym 
na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy nr 
…………………………………………………………………………………………. 
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe 
za każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają że, są płatnikami podatku od towaru i usług 
VAT o numerach: 

NIP Wykonawcy: ………………………. 

NIP Zamawiającego: 559-17-17-760. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu swoich 
przedstawicieli i przesyłania ich drogą elektroniczną na adres ksiegowosc@vistulapark.pl 

6. Zapłata wynagrodzenia, o której mowa w pkt.1 zostanie pomniejszona o koszty naprawy 
szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania usługi porządkowej oraz 
kary umowne, na podstawie odrębnie wystawionych przez Zamawiającego not 
księgowych. 



Powinno być: 

1. Zamawiający zapłaci należność za wykonaną usługę w danym miesiącu obrachunkowym 
na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 

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

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

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

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy nr 
…………………………………………………………………………………………. 
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe 
za każdy dzień zwłoki. 

8. Wykonawca i Zamawiający oświadczają że, są płatnikami podatku od towaru i usług 
VAT o numerach: 

NIP Wykonawcy: ………………………. 

NIP Zamawiającego: 559-17-17-760. 

9. Zapłata wynagrodzenia, o której mowa w pkt.1 zostanie pomniejszona o koszty naprawy 
szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania usługi porządkowej oraz 
kary umowne, na podstawie odrębnie wystawionych przez Zamawiającego not 
księgowych. 

 

PYTANIE 6: 

Dotyczy zapisów SIWZ rozdział III punkt 2. 

Proszę o usunięcie zapisu: ,,Punkty a), b) i c) – oryginały zaświadczeń będą wymagane przed 
podpisaniem umowy z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie widzi konieczności usunięcia zapisu. 

___________________________________________________________________________ 

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następujących 
modyfikacji w treści SIWZ: 

Rozdz. IV pkt. 4 



Obecnie jest: 

Referencje – zgodnie z rozdz. III pkt 2.2. b) niniejszej SIWZ. Dokument poświadczający 
należyte wykonanie usługi musi zawierać informacje jakiego dokładnie obiektu dotyczy, jego 
powierzchni i czasu trwania usługi. Wymagany oryginał dokumentu. 

Powinno być: 

Referencje – zgodnie z rozdz. III pkt 2.2. b) niniejszej SIWZ – wypełniony załącznik nr 9 
Wykaz usług wraz z referencjami dla każdej pozycji w tabeli. Dokument poświadczający 
należyte wykonanie usługi musi zawierać informacje jakiego dokładnie obiektu dotyczy, jego 
powierzchni i czasu trwania usługi. Wymagany oryginał dokumentu. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dodaje do SIWZ załącznik nr 9 - Wykaz usług. 

 

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego nie powodują konieczności przedłużenia 
terminu składania ofert, który mija 06 września 2017 r. o godz. 0800. 

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na 
stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są 
zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią 
autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie ze zmianami treści 
SIWZ wprowadzonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie 
zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać je 
pod uwagę przy sporządzaniu oferty. 

Zmiany naniesione w SIWZ oraz w załączniku nr 7 – Wzór umowy są oznaczone 
kolorem czerwonym. 

 


