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Wrocław, dnia 04.08.2022r. 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul.  Postępu 17A, 02– 676 Warszawa 

 

Odwołujący: 

Impel S.A.  

Ul. Ślężna 118, 5-111 Wrocław  

KRS: 0000004185  

NIP: 8990106769  

Numer telefonu: 668188049  

Adres poczty elektronicznej: b1.urban@impel.pl  

Przedstawiciel (imię i nazwisko): Barbara Urban  

 

 Zamawiający:  

   

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy  

ul. Saperska 2 

59-726 Świętoszów       

Numer telefonu: +48 261-686-280  

Adres poczty elektronicznej: 43wog.szp@ron.mil.pl  

 

 

ODWOŁANIE 

Na podstawie art. 513 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.), - dalej: Ustawa lub pzp, składamy odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 

oraz postanowień specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług utrzymania czystości.” 

(znak postępowania: 52/26/PN/2022). 

 

I. Określenie przedmiotu zamówienia (numer ogłoszenia): 

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 

numerem  2022/S 142-406731 w dniu 26.07 2022 r. 

2. Nazwa postępowania: „Świadczenie usług utrzymania czystości.” 

 

II. Wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy oraz zwięzłe przytoczenie zarzutów: 

 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

 

1) art. 439 w zw. z art. 16 i 17 Ustawy poprzez brak ustalenia  postanowień o zasadach 

wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia należnego 

wykonawcy. 
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III. Wniosek (żądanie), co do rozstrzygnięcia odwołania: 

W związku z powyższymi zarzutami, Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu zmiany kwestionowanych przez Odwołującego postanowień SWZ w zakresie  

i brzmieniu zaproponowanym przez Odwołującego w odwołaniu.  

 

 

IV. Wskazanie interesu Odwołującego: 

 

Odwołujący oświadcza, iż ma interes w złożeniu niniejszego odwołania, ponieważ obecne 

postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i SWZ naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w konsekwencji uniemożliwiają mu złożenie ofert, zgodnych z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych i ubieganie się tym samym o przedmiotowe zamówienie.  

 

 

V. Termin na złożenie odwołania: 

 

Stosownie do przepisu art. 515 ust. 1 pkt. a) Ustawy odwołanie wobec treści ogłoszenia 

wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w przypadku zamówień, 

których wartość jest wyższa niż progi unijne.  

Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 Ustawy. 

Zamawiający w dniu 26.07.2022 roku opublikował oraz przekazał SWZ, co oznacza, że odwołanie 

zostało wniesione z zachowaniem ustawowego terminu. 

 

 

 

UZASADNIENIE  

 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług 

utrzymania czystości”. 

W dniu 26  lipca   2022 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ, dotyczące 

przedmiotowego zamówienia.  

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129  ze zm.). 

 

 

Ad. Zarzut 1)  

 

Odwołujący wskazuje, iż termin realizacji umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne 

został ustalony przez zamawiającego, zgodnie SWZ, na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy 

tj. na okres przekraczający 12 miesięcy.  

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku umów, zawieranych na okres dłuższy, niż 12 

miesięcy, muszą one zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

 

Umowa musi określać: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia; 
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2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności 

wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub 

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub 

kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia; 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia 

wykonawcy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

Zamawiający w projektach umów dla części wewnętrznej i zewnętrznej nie przewidział 

możliwości waloryzacji wynagrodzenia cen i materiałów oraz nie ustalił zasad waloryzacji w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów koniecznych do realizacji zamówienia wynikających z 

przepisów Ustaw co stanowi naruszenie przepisów Ustawy.  

Odwołujący wnosi zatem o zmianę postanowień umowy, w taki sposób, aby Wykonawca był 

uprawniony do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o 

wykazany wzrost ceny materiałów lub kosztów w stosunku do cen, obowiązujących na dzień złożenia 

oferty.  

 

ŻĄDANIE: 

 Odwołujący wnosi o wprowadzenie do projektów umów postanowień zgodnych z art. 439 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj. klauzuli, na podstawie, której wprowadzane będą zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, tj: 

 
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa  

w § 12 ust. 2  umowy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów, 

związanych z realizacją przedmiotu umowy (dalej także jako „indeksacja wynagrodzenia”), na następujących 

zasadach: 

a) zmiany dokonywane będą w oparciu o kwartalne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, ogłaszane w komunikatach Prezesa GUS.  

b) zmiany mogą zostać wprowadzone na wniosek Strony nie wcześniej niż po upływie  

3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym zmiana jest dopuszczalna: 

- w przypadku pierwszej indeksacji - jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,  

o którym mowa w ppkt. a) za kwartał, poprzedzający kwartał złożenia wniosku o indeksację 

wynagrodzenia, wzrośnie lub spadnie o min. 0,2% w stosunku do wskaźnika z kwartału, 

 w którym przypadał termin składania ofert; 

- w przypadku każdej kolejnej indeksacji - jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,  

o którym mowa w ppkt. a) za kwartał poprzedzający kwartał złożenia wniosku o indeksację 

wynagrodzenia, wzrośnie lub spadnie o min. 0,2% w stosunku do wskaźnika z kwartału,  

w którym nastąpiła ostatnia indeksacja;  

c) Strony mogą występować z wnioskami o indeksację wynagrodzenia nie częściej, niż jeden raz na  

3 miesiące; 

d) suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku indeksacji, wprowadzonych w takcie obowiązywania 

Umowy, nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. § 12 ust. 2.   

e) zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

Wobec powyższego Odwołujący wnosi jak na wstępie. 
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