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																																																												 	 	 												Marklowice,	dnia	02	listopada	2022	r.		

	

	 	 	 	 	 	 	 Prezes	Krajowej	Izby	Odwoławczej		

	 	 	 	 	 	 	 ul.	Postępu	17a	

	 	 	 	 	 	 	 02-676	Warszawa	

Wykonawca:		

EUROVIP	Krzysztof	Polok		

Marklowice	

Wiosny	Ludów,	nr	19,		

44-321	Marklowice		

kontakt@euro-vip.pl	

NIP:	6472283942	

tel.	501177991		

	

Zamawiający:		 	

Przedsiębiorstwo	Techniczno	–	Handlowo	–	Usługowe		

„INTERPROMEX”	Sp.	z	o.o.		

42-500	Będzin	

ul.	Paryska	11	

sekretariat@interpromex.pl	

tel.	32	2676000	

fax	32	2673617	

	

Dotyczy:	 postępowania	 i	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	 na	 „Zimowe	 utrzymanie	 chodników	 i	

wyznaczonych	miejsc	na	 terenie	Miasta	Będzina	w	okresie	od	dnia	podpisania	umowy	do	31	marca	

2023r”	numer	ogłoszenia	2022/BZP	004515297/01	

	

ODWOŁANIE	

	

EUROVIP	Krzysztof	Polok	 z	 siedzibą	w	Marklowicach	przy	ul.	Wiosny	Ludów,	na	podstawie	art.	513	

pkt	1)	ustawy	z	dnia	11	września	2019	r.	Prawo	zamówień	publicznych	(t.	 jedn.	Dz.U.	z	2019	r.	poz.	

2019	z	późn.	zm.)	w	przedmiotowym	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,		
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wnosi	niniejszym	odwołanie	na:		

czynności	 Zamawiającego	 polegające	 na	 sformułowaniu	 specyfikacji	 warunków	 zamówienia	 oraz	

wzoru	umowy	z	naruszeniem	przepisów	ustawy.		

Odwołujący	zarzuca	Zamawiającemu	naruszenie	następujących	przepisów:		

1. art.	433		 w	związku	z	art.	16	pkt	1	i	3	pzp	poprzez	ustalenie	przez	Zamawiającego	zbyt	niskiego	

wynagrodzenia	 za	 dyspozycyjność	 –	 bierną	 akcję	 zima,	 niepozwalającego	 na	 pokrycie	

podstawowych	kosztów	związanych	z	zapewnieniem	dyspozycyjności.	

W	związku	z	powyższym	Odwołujący	wnosi	o	uwzględnienie	niniejszego	odwołania	i:		

1. określenie	 gwarantowanej	 wartości	 świadczenia	 stron	 za	 bierną	 akcję	 zima,	 w	 wysokości	

pozwalającej	 na	 pokrycie	 kosztów	 związanych	 z	 pozostaniem	 Wykonawcy	 w	 gotowości	 do	

wykonywania	usługi.		

Interes	prawny	Wykonawcy:		

Odwołujący	 posiada	 interes	we	wniesieniu	 odwołania.	 Zamawiający	 formułując	 treść	 SWZ	naruszył	

przepisy	pzp,	w	wyniku	czego	Odwołujący	może	ponieść	szkodę.	W	przypadku	udzielenie	zamówienia	

Odwołującemu,	 Odwołujący	 będzie	 ponosił	 stratę	 finansową	 w	 każdym	 dniu	 świadczenia	 akcji	

biernej.	 Ponieważ	w	 celu	 spełnienia	 przesłanki	wniesienia	 odwołania	wystarczające	 jest	wykazanie	

hipotetycznej	szkody	należy	uznać,	że	Odwołujący	posiada	interes	we	wniesieniu	odwołania.	

	

UZASADNIENIE	

	

Zamawiający	 wszczął	 przedmiotowe	 postępowanie	 w	 dniu	 28	 października	 2022	 r.	

Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 zimowe	 utrzymanie	 chodników	 i	 wyznaczonych	 miejsc	 na	 terenie	

Miasta	 Będzina.	 Zgodnie	 z	 rozdziałem	 VIII	 pkt	 2.4.2	 SWZ,	 jak	 również	 załącznikiem	 nr	 5	 do	 SWZ,	

Zamawiający	 wymaga	 od	 Wykonawców	 posiadania	 3	 jednostek	 sprzętowych	 w	 postaci	 mini	

pługopiaskarek,	które	mają	zostać	oddelegowane	do	realizacji	przedmiotowego	zamówienia.	Z	kolei	

zgodnie	 z	 rozdziałem	 III	 pkt	 8	 SWZ	 „kierowcy	 i	 operatorzy	 sprzętu	 do	 zimowego	 utrzymania	

chodników”	 mają	 zostać	 zatrudnieni	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę.	 Dodatkowo,	 Wykonawca	 jest	

zobowiązany	do	zapewnienia	24-godzinnej	dyspozycyjności	w	celu	podjęcia	czynnej	akcji	zimowej	w	

przeciągu	60	minut	od	zgłoszenia.	Zamawiający	w	przedmiotowym	postępowaniu,	zgodnie	z	§	3	ust.	

4	 umowy,	 ustanowił	 wynagrodzenie	 za	 dyspozycyjność	 w	 wysokości	 575	zł	 netto	 za	 każdą	 dobę	

biernej	 akcji	 zima.	 Przez	 bierną	 akcję	 zima	 Zamawiający	 rozumie	 dobę,	 w	 której	 Zamawiający	 nie	

zleca	 Wykonawcy	 żadnych	 prac	 związanych	 z	 posypywaniem	 lub	 odśnieżaniem.	 Powyższe	
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wynagrodzenie	 stanowi	 świadczenie	 minimalne	 niezbędne	 do	 pokrycia	 kosztów	 związanych	 z	

zapewnieniem	24-godzinnej	gotowości	do	podjęcia	działań	przez	Wykonawcę	w	przeciągu	60	minut	

od	zgłoszenia.	W	ocenie	Odwołującego,	ustalone	przez	Zamawiającego	wynagrodzenie	za	gotowość,	

tj.	tzw.	bierną	akcję	zima	w	wysokości	575	zł	netto	na	dobę,	jest	nieproporcjonalne	do	kosztów,	które	

Wykonawca	musi	ponieść.		

Zamawiający	 wymaga	 od	 Wykonawców	 m.in.	 pełnej,	 24-godzinnej	 dyspozycyjności	 3	

jednostek	 sprzętowych.	 Zgodnie	 z	 rozdziałem	 III	 pkt	 8	 SWZ	 oraz	 art.	 95	 ust.	 1	 pzp	 Zamawiający	

wymaga,	aby	wszyscy	kierowcy	jednostek	sprzętowych	byli	zatrudnieni	na	podstawie	umowy	o	pracę.	

Minimalne	 wynagrodzenie	 za	 pracę	 od	 1	 stycznia	 2023	 r.	 zgodnie	 z	 „Rozporządzeniem	 w	 sprawie	

wysokości	 minimalnego	 wynagrodzenia	 za	 pracę	 oraz	 wysokości	 minimalnej	 stawki	 godzinowej	 w	

2023	r.”	wyniesie	3.490	zł	brutto,	co	oznacza	całkowity	koszt	dla	pracodawcy	w	wysokości	4.179,97	

zł.	 Biorąc	 pod	 uwagę,	 że	 średniomiesięczny	 wymiar	 czasu	 pracy	 wynosi	 164,2	 godzin	 (liczony	 dla	

miesięcy	od	listopada	2022	r.	do	marca	2023	r.),	koszt	wynagrodzenia	minimalnego	w	przeliczeniu	na	

jedną	 godzinę	 to	 25,46	 zł.	W	 trakcie	 jednej	 doby	 biernej	 akcji	 zima,	 łączna	 ilość	 przepracowanych	

godzin	kierowców	wyniesie	72	godziny	(24	godziny	x	3	jednostki	sprzętowe).	Przy	wyliczeniu	łącznego	

kosztu	 zapewnienia	dyspozycyjności,	 konieczne	 jest	 również	uwzględnienie	20%	dodatku,	o	którym	

mowa	 w	 art.	1518	 kodeksu	 pracy	 za	 godziny	 od	 22:00	 do	 6:00.	 Całkowite	 koszty	 pracy	 związane	

wyłącznie	z	pokryciem	wynagrodzenia	kierowców	do	obsługi	mini	pługopiaskarek	wyniosą	72	godziny	

x	25,46	zł	+	24	godziny	x	20%	x	25,46zł	co	łącznie	wynosi	2.178,72	zł	na	dobę	i	znacznie	przekracza	

ustalone	przez	Zamawiającego	wynagrodzenie	w	wysokości	575	zł	netto.		

Wynagrodzenia	 za	 gotowość	 na	 poziomie	 575	 zł	 netto	 tym	 bardziej	 budzi	 zdziwienie	

Odwołującego,	ponieważ	sam	Zamawiający	w	przedmiotowym	postępowaniu,	 zgodnie	z	rozdziałem	

VIII	pkt	2.4.3	SWZ,	określił	minimalną	ilość	osób	odpowiedzialnych	„za	świadczenie	usługi	zimowego	

utrzymania	 chodników	 i	 miejsc	 wyznaczonych	 oraz	 kierowców	 i	 operatorów	 urządzeń	 w	 ilości	

zapewniającej	obsługę	wymaganego	w	niniejszej	specyfikacji	sprzętu”	na	15	osób.	Powyższy	szacunek	

Zamawiającego	jest	jak	najbardziej	prawidłowy.	Dla	30-dniowego	miesiąca	pracy,	ilość	roboczogodzin	

niezbędnych	do	zapewnienia	dyspozycyjności	3	mini	pługopiaskarek	wynosi	2.160	roboczogodzin	(30	

dni	 x	 24	 godziny	 x	 3	 jednostki	 sprzętowe).	 Zakładając,	 że	 wymiar	 czasu	 pracy	 jednego	 kierowcy	

(liczony	dla	miesięcy	od	 listopada	2022	r.	do	marca	2023	r.)	wynosi	164,2	godziny,	do	zapewnienia	

pełnej	dyspozycyjności	w/w	sprzętu	konieczne	jest	zatrudnienie	13	pracowników	w	pełnym	wymiarze	

czasu	 pracy.	 Dodatkowo	 należy	 uwzględnić	 urlopy	 oraz	 ewentualne	 zastępstwa	 spowodowane	

nieobecnościami	 zdrowotnymi.	 Zamawiający	 z	 jednej	 strony	 dokonał	 prawidłowego	 oszacowania	

ilości	osób	koniecznych	do	należytego	wykonania	przedmiotu	zamówienia,	a	z	drugiej	strony	dokonał	

błędnej	 kalkulacji	 kosztów	 akcji	 biernej	 związanych	 z	 zatrudnieniem	 oczekiwanej	 ilości	 osób.	
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Powyższe	wyliczenia	pokazują,	że	narzucone	przez	Zamawiającego	wynagrodzenia	za	dyspozycyjność	

w	wysokości	575	zł	netto	za	dobę,	są	niewystarczające	do	poniesienia	wszystkich	kosztów	związanych	

z	pozostaniem	w	gotowości.		

Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	wnoszę	jak	na	wstępie.	

	

Załączniki:	

1)	Dowód	uiszczenia	wpisu	od	odwołania	

2)	Dowód	przekazania	kopii	odwołania	Zamawiającemu	

3)	Odpis	z	CEDiG	
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