
 

Tychy dnia, 18.08.2022 r.   

     WYKONAWCY  

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: „ Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości 

na terenie firmy MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11. 

 

Szanowni Państwo,  

W związku z zapytaniami do przedmiotowego postępowania wyjaśniamy:  

Pytanie 1: 

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu prosimy o udzielenie odpowiedzi 

na poniższe pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu umowy: 1. 

Zamawiający w załączniku do SWZ – projekt umowy (por. postanowienie § 11 ust. 6) wskazał, że: 6. 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 może ulec zmianie w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Usługi; Strony dopuszczają zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wskaźnik cen producentów usług związanych z obsługą 

działalności gospodarczej, odpowiadający rodzajowi realizowanej Usługi, opublikowany przez Główny 

Urząd Statystyczny dla trzeciego pełnego kwartału obowiązywania umowy będzie o co najmniej 5 

punktów procentowych wyższy od analogicznego wskaźnika dla kwartału, w którym została zawarta 

umowa. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane 

odpowiednio do zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 6, poczynając od miesiąca w którym 

wskaźnik za trzeci pełny kwartał okresu realizacji umowy został opublikowany. 8. Jeżeli w okresie 

pomiędzy podpisaniem umowy, a zakończeniem trzeciego pełnego kwartału obowiązywania umowy 

miały miejsce zdarzenia, o których mowa w ust. 4, wzrost wartości wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może być wyższy, niż, wzrost wskaźnika, o którym mowa w ust. 6, w tym okresie.  

Podkreślamy, że przepis art. 439 ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ma charakter 

bezwzględnie obowiązujący (ius cogens), co oznacza, iż polski ustawodawca nie przewidział dla 

Zamawiającego podstaw prawnych, aby w projekcie umowy Zamawiający mógł samodzielnie 

dokonywać jakichkolwiek skutecznych prawnie ograniczeń stosowania dyspozycji przepisu art. 439 

ustawy prawo zamówień publicznych.  

Wprowadzenie przez Zamawiającego w treści projektu umowy zasady, że wynagrodzenie będzie 

waloryzowane dopiero poczynając od miesiąca w którym wskaźnik za trzeci pełny kwartał okresu 

realizacji umowy został opublikowany - narusza istotę przepisu art. 439 ustawy prawo zamówień 

publicznych. Takie postanowienie prowadzi do jednoznacznego obejścia dyspozycji przepisu art. 439 

ustawy prawo zamówień publicznych przez Zamawiającego. Nie ulega wątpliwości, iż przy tak dużej 

obecnie dynamice zmian sytuacji gospodarczej konkretne stawki kosztów lub cen materiałów już po 

upływie kwartału funkcjonowania umowy w sprawie zamówienia publicznego mają charakter 

wyłącznie archiwalno-historyczny, gdyż nie uwzględniają aktualnie obowiązujących wartości 

świadczenia Wykonawcy. Podkreślić należy, że wykonawcy nie mają żadnego wpływu na wysokość 

wskaźników GUS. Wykonawcy nie mają również wiedzy przy kalkulowaniu ceny oferty na temat 

planowanej wysokości zmian w/w wskaźników, aby właściwie ocenić i uwzględnić ryzyko tych zmian 

w cenie oferty. Odwołujący podkreśla, że podczas prac nad przepisami nowej ustawy prawo 

zamówień publicznych wielokrotnie wskazywano, że przepisy tej ustawy mają przede wszystkim na 



celu wprowadzenie regulacji, która będzie zmierzała do lepszego wyważenia interesów stron umowy 

o zamówienie publiczne. Narzędziami, które miały temu służyć, są postanowienia dotyczące umów o 

zamówienie publiczne, w szczególności przepis określający obowiązkowe klauzule umowne, przepis 

art. 433 pzp, wprowadzający do pzp klauzule niedozwolone, czy art. 439 Pzp dotyczący obowiązkowej 

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Postanowienia umowy ukształtowane przez Zamawiającego, 

w istotny sposób naruszają ratio legis wprowadzonego przepisu art. 439 ust. 1 pzp, gdyż konstrukcja 

prawna, jaką Zamawiający wprowadził do umowy, przerzuca wszystkie ryzyka na wykonawców, gdyż 

to wyłącznie wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia ryzyka, związanego z realizacją umowy 

po kosztach oszacowanych w dniu składania oferty. Zamawiający zaś nie ponosi żadnego ryzyka 

takiego działania, gdyż zawierając umowę w 2022 roku, niejako gwarantuje sobie stawki świadczenia 

usług po cenach z roku 2022 bez uwzględnienia ryzyka zmian oraz inflacji, czy innych wahań na rynku, 

który jest bardzo podatny na wszelkie zmiany w światowej gospodarce. Jak wskazano w Komentarzu 

do Pzp autorstwa pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, w „art. 439 ustawodawca przewidział 

przesłanki waloryzacji umownej, która daje stronom umowy możliwość urealnienia ustalonej w 

umowie wysokości wynagrodzenia na różne sposoby. (...) Intencją ustawodawcy było zatem 

nałożenie na zamawiających obowiązku wprowadzania do długoterminowych umów (dłuższych niż 

12 miesięcy) mechanizmów umownych, które uwzględniałyby wpływ czynników zewnętrznych 

(zmiana cen materiałów lub kosztów), na rentowność realizowanego zamówienia. Uwzględniając 

powyższe, regulacja art. 439 Pzp zmierza do zachowania równowagi kontraktowej między 

zamawiającym a wykonawcą, zobowiązując do rozłożenia między stronami ryzyk gospodarczych, 

będących następstwem zmian cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją zamówienia i 

zachodzących w toku jego realizacji. Choć zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa będzie, jak 

stanowi przepis, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 

zamówienia, to po zaistnieniu określonych umową zdarzeń, każdej ze stron będzie przysługiwało 

roszczenie (żądanie) o zmianę wynagrodzenia”. Naczelną zasadą przy budowaniu klauzul 

waloryzacyjnych powinno być uczciwe uprzedzenie Wykonawców już w treści umowy, o zamiarze 

waloryzacji wartości świadczenia i wskazanie już przy jej negocjowaniu – według jakich kryteriów 

będzie to następowało. Zamawiający winien stworzyć taki mechanizm, który obu stronom da 

pewność, co do czynników, które mogą mieć wpływ na zmianę wartości świadczenia i które dzięki 

temu nie będą zarzewiem sporu. W dzisiejszych realiach poziom inflacji zmienia się bardzo 

dynamicznie i osiąga rekordowe wielkości, jeśli chodzi o wzrost cen, co sprawia, iż gwarancja 

rentowności kontraktu zależy w dużej mierze od jasno określonych warunków waloryzacji 

wynagrodzenia. Potencjalny wykonawca pozbawiony możliwości zmiany wynagrodzenia przy tak 

szybko galopującym wzroście cen mógłby bowiem ponieść stratę, pomimo rzetelnej kalkulacji cen w 

momencie składania oferty. Takie działanie sprzeciwia się ustawie, a co za tym idzie - zasada swobody 

umów w tym zakresie ulega ograniczeniu w oparciu o art. 3531 KC. Swoboda kształtowania 

postanowień umowy ulega ograniczeniom wynikającym z ustawy. „Ustawowe ograniczenie zasady 

swobody umów należy wiązać z przepisami ustawowymi o charakterze bezwzględnie obowiązującym 

(ius cogens)”1 . Takim przepisem jest art. 439 Pzp, gdyż Zamawiający ma bezwzględny obowiązek 

wprowadzenia do umowy postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w przypadku umowy 

zawartej na okres dłuższy, niż 12 miesięcy oraz dokonania waloryzacji wynagrodzenia. A co za tym 

idzie, postanowienia kształtujące zobowiązania umowne w sposób sprzeczny z dyspozycją norm art. 

439 ust. 1 pzp nie powinny mieć racji bytu. Takie działanie zamawiającego przeczy także zasadzie 

współdziałania Zamawiającego i wykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego, jaką 

wprowadzono do pzp na mocy art. 431 pzp. Podstawowym obowiązkiem umownym Zamawiającego 

w przypadku przedmiotowego zamówienia jest obowiązek zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane 

usługi. Jak wskazuje Z. Gordon „Dla określenia zakresu podmiotowego obowiązku współdziałania nie 

bez znaczenia jest też okoliczność, że umowa w sprawie zamówienia publicznego ma charakter 



umowy wzajemnej. Wykonawca występuje zatem nie tylko w roli dłużnika, ale także - przynajmniej w 

zakresie zapłaty należnego mu wynagrodzenia - w roli wierzyciela. W konsekwencji ma on również 

obowiązek współdziałania z zamawiającym, i to nie tylko jako dłużnik, ale też jako wierzyciel”2 3 . 

Ponadto za poglądem wyrażonym w Komentarzu Urzędu Zamówień Publicznych wskazać należy, że 

„W doktrynie prawa cywilnego wypracowanej na gruncie art. 354 § 2 Kc podkreśla się, że obowiązek 

współdziałania przy spełnieniu świadczenia dotyczy „nie tylko samego współdziałania stron, ale także 

lojalności względem dłużnika i współpracy w wykonywaniu przez niego wszelkich obowiązków 

składających się na to zobowiązanie”. Minimum tej lojalności to nieprzeszkadzanie dłużnikowi w 

wykonywaniu jego obowiązków. Zasada lojalności dotyczy powstrzymania się od wszystkiego, co 

byłoby przejawem naruszenia zasad uczciwości i słuszności w relacjach ukształtowanych w łączącym 

strony stosunku prawnym.” A co za tym idzie, jeżeli podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest 

zapłata wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zamówienia publicznego, to Zamawiający 

powinien współdziałać z wykonawcą w sposób lojalny (tj. nie mający na celu wykorzystania silniejszej 

pozycji Zamawiającego w stosunku zobowiązaniowym) oraz w sposób zmierzający do zapłaty 

wynagrodzenia w wysokości, która jest ekwiwalentna do przedmiotu zamówienia i pozwoli na 

pokrycie niezbędnych kosztów, związanych z realizacją usługi. W przypadku natomiast 

przedmiotowego zamówienia,  

1 Kodeks cywilny, Tom I. Komentarz art. 1-44910, pod. red K. Pietrzykowskiego, Wydawnictwo CH 

Beck, Warszawa 2015; 2 Z. Gordon „Współdziałanie zamawiającego i wykonawcy w zamówieniach 

publicznych” [w]: „kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych nr 2/2020;  

Zamawiający przerzucił wszelkie ryzyka, związane z realizacją zamówienia na wykonawcę. Należy 

także zwrócić uwagę na poglądy doktryny, zgodnie z którymi „jednym z celów nowej ustawy było 

wprowadzenie uregulowań prowadzących do zrównoważenia praw i obowiązków stron w umowach 

w sprawie zamówienia publicznego. Cel ten ustawodawca planuje osiągnąć poprzez zachęcenie 

zamawiających w szczególności do odejścia od jednostronnego kształtowania umów i bardziej 

proporcjonalnego podziału praw i obowiązków stron oraz ryzyk z tym związanych. W uzasadnieniu 

nowej ustawy wskazano, że wielu zamawiających, kierując się często uproszczonym postrzeganiem 

interesu zamawiającego, sporządza umowy nazbyt restrykcyjne i nieproporcjonalne do rodzaju i 

wartości zamówienia publicznego - w szczególności w zakresie ilości i wysokości kar umownych, 

przerzucania nawet niemożliwych do oszacowania ryzyk na wykonawców, braku postanowień w 

zakresie waloryzacji lub indeksacji wynagrodzenia z tytułu zmian cen rynkowych. „Paradoksalnym 

skutkiem takiego działania jest niekorzystny wpływ na efektywność wydatkowania środków 

publicznych, przez wyższe ceny wskazywane przez wykonawców uwzględniające koszt 

nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a także zmniejszanie konkurencyjności postępowań, przez 

rezygnację potencjalnych wykonawców z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego”4 oraz że „przepis art. 431 PZP zawiera zasadę współdziałania stron umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przy jej wykonaniu w celu należytej realizacji zamówienia. Jak wynika z 

uzasadnienia do PZP, ustawodawca dostrzegł potrzebę wzmocnienia regulacji dotyczących 

wykonywania umowy, uznając, że należyte wykonanie zamówienia publicznego zależy od 

współdziałania obu stron umowy z poszanowaniem wzajemnych interesów (zob. Uzasadnienie do 

rządowego projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych, Sejm VIII kadencji, druk Nr 3624, s. 83). 

Nakaz współdziałania stron przy wykonywaniu umowy realizuje tym samym generalną zasadę 

równoważenia pozycji wykonawcy i zamawiającego, wpisaną w szereg przepisów działu VII PZP”5 . 

Konkludując, Zamawiający ukształtował przedmiotowy stosunek umowny w sposób naruszający 

podstawowe zasady prawa zamówień publicznych (zasada współdziałania), prawa cywilnego (zasada 

swobody umów), a także stanowiący obejście przepisów art. 439 ust. 1 pzp, a co za tym idzie - 

postanowienia umowy w takim brzmieniu nie powinny być akceptowane i powinny ulec zmianie. 



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 cen materiałów lub kosztów w stosunku do cen/kosztów, obowiązujących na dzień 

złożenia oferty, na zasadach jasno określonych dla każdej ze Stron umowy i dla całego przedmiotu 

zamówienia. Wnosimy o zmianę postanowienia § 11 ust. 6 zgodnie z poniższym brzmieniem lub 

równoważnym: „Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy 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. 

4 E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo 

zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 431; 5 Prawo zamówień publicznych. 

Komentarz pod red. Marzeny Jaworskiej, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2021;  

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. 1% 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. 1% 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 % ceny kontraktowej netto określonej w 

dniu zawarcia umowy. e) Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnia zaproponowany zapis przez Wykonawcę.  

Pytanie 2:  

2. Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia 

przesłanek z art. 436 pkt 4b ustawy PZP ale nie uwzględnił zmiany przepisów ustawy prawo 

zamówień publicznych w zakresie: „4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)”. Mając powyższe na względzie wnioskujemy o 

wprowadzenie w treści umowy w zakresie regulacji art. 436 pkt 4b brakującej przesłanki.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uwzględnia powyższą przesłankę.  

2. Czy zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności, a jeśli tak, to na jakich stanowiskach/posterunkach?  

Odpowiedź:  



Zamawiający wymaga zapewnienia pracowników zdolnych do należytego wykonania umowy. Dobór 

odpowiednich pracowników obciąża Wykonawcę. 

Pytanie 3:  

3. Proszę o informację, czy wskazany przez zamawiającego wymóg zatrudnienia osób na umowę o 

pracę oznacza, że każda roboczogodzina pracy osób wykonujących czynności ochronne (za wyjątkiem 

grup interwencyjnych) musi być wypracowana w ramach umowy o pracę i Zamawiający nie 

dopuszcza w tym zakresie zawarcia z takimi osobami umów cywilnoprawnych.  

Odpowiedź:  

Zatrudnione  osoby muszą być  na umowę o pracę oznacza to, że każda roboczogodzina pracy osób 

wykonujących czynności ochronne (za wyjątkiem grup interwencyjnych) musi być wypracowana w 

ramach umowy o pracę i Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie zawarcia z takimi osobami 

umów cywilnoprawnych. 

Pytanie 4:  

4. Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę 

ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz 

przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ ? Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego 

znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w 

ustrukturyzowanej formie elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z 

ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) oraz jest 

powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób przekazywania w/w 

dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg błędów, występujących w 

procesie tradycyjnego fakturowania. I jest rekomendowany, jako docelowy sposób obiegu 

dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

(https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/e-fakturowaniew-zamowieniach-publicznych) ze 

względu na: 1) zmniejszenie liczby zatorów płatniczych; 2) zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych 

faktur w obiegu; 3) ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych; 4) 

zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zminimalizowanie przeszkód w handlu; 5) redukcję kosztów 

fakturowania i przetwarzania danych oraz obsługi zamówień publicznych; 6) kompleksową e-obsługa 

dostaw publicznych; 7) zwiększenie szans udziału polskich firm w transgranicznym rynku zamówień 

publicznych i obrocie gospodarczym UE; 8) łatwiejsze archiwizowanie dokumentów; 9) wzrost 

cyfryzacji sektora publicznego w Polsce; 10) rozwój systemu płatności bezgotówkowych; 11) wzrost 

popytu na produkty i usługi informatyczne. Niezależnie od powyższego, w dobie epidemii COVID-19, 

taki sposób przekazywania dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w 

powstrzymywaniu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów 

księgowych i podatkowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje wystawienia przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących 

oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o 



przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ 

Pytanie:  

5. Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie 

usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar 

umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego. 

Przewidziane przez Zamawiającego kary są niewspółmiernie wysokie do wartości zamówienia oraz do 

czasu trwania umowy. Poziom kar umownych jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanych 

nieprawidłowości stanowiących podstawę ich naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego - 

będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia - jego 

pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest wygórowana jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza 

dopuszczalne zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego granice swobody umów. Uprzywilejowana 

pozycja Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie istotnych warunków przyszłej 

umowy sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy 

winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do 

nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie 

stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków 

umownych. Dodatkowo, samą wysokość kar umownych należy uznać za nadmierną, a tym samym 

również sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Postanowienia umowne dotyczące kar w 

żaden sposób nie są związane z zabezpieczeniem interesu Zamawiającego i interesu publicznego 

związanego z uzyskaniem jak najlepszego zamówienia. W konsekwencji Zamawiający działa z 

przekroczeniem swobody umów łamiąc zasady współżycia społecznego wykorzystując instytucję kary 

umownej niezgodnie z jej naturą i przeznaczeniem. Ponadto, Zamawiający wprowadzając takie 

postanowienia narusza zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, ogranicza 

konkurencję oraz utrudnia dostęp do rynku przedsiębiorcom, co może faktycznie wpłynąć na brak 

ofert. Na uwagę zasługuje również fakt, że wykonawca potencjalne ryzyko związane z naliczeniem kar 

umownych wkalkuluje w cenę oferty, co spowoduje, że złożone oferty będą mniej konkurencyjne, a 

Zamawiający poniesie większe koszty związane z udzieleniem zamówienia.  

Odpowiedź:  

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający pozostawia wysokość kar na 

niezmienionym poziomie.  

Pytanie  

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w skład 

konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. Uzasadnienie: Wykonawcy 

składają oferty jako konsorcjum firm. Zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) wykonawca 

posiada pełną dowolność w kreowaniu składu konsorcjum oraz w podziale obowiązków pomiędzy 

poszczególnymi członkami konsorcjum. W konsekwencji Zamawiający wybierając ofertę wykonawcy 

będącego konsorcjum, nie ma możliwości wpływać na sposób podziału zakresu realizacji usługi 

wewnątrz konsorcjum oraz na treść samej umowy konsorcjum. Zamawiający ma prawo jedynie do 

wglądu do treści umowy konsorcjum w zakresie jego składu i podziału obowiązków pomiędzy 

członków konsorcjum. W ramach realizacji umowy każda z firm wchodząca w skład konsorcjum 

wykonuje odmienne czynności dające w sumie pełny zakres realizacji przedmiotu umowy. Każda z 

firm wchodzących w skład konsorcjum za wykonane usługi zobowiązana jest mocą przepisów prawa 



podatkowego do wystawienia faktury VAT na rzecz podmiotu, dla którego usługę wykonała – czyli w 

tym przypadku dla Zamawiającego. Wystawianie faktur na lidera konsorcjum przez członków 

konsorcjum może być uznane za nieprawidłowe z przyczyn podatkowych podczas kontroli przez 

organy podatkowe. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny podatkowej, o wspólnym przedsięwzięciu 

należy mówić w każdym przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty podejmują się współpracy w 

realizacji określonego, i najczęściej w miarę precyzyjnie zdefiniowanego, celu gospodarczego. 

Podmioty te zawierają więc umowę gospodarczą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, które 

ze względu na potencjał finansowy, zakres przedmiotowy lub kompetencyjny przekracza możliwości 

jednego tylko podmiotu – umowę konsorcjum. Kluczowe jest jednak, że na płaszczyźnie podatku 

dochodowego od osób prawnych (CIT), wspólne przedsięwzięcie czy konsorcjum nie posiada statusu 

podatnika. Oznacza to, że podatnikami podatku dochodowego są poszczególni członkowie takiej 

grupy gospodarczej (czyli podmioty współpracujące). Jednocześnie, jako podstawę do 

indywidualnego rozliczania należy wskazać art. 8, art. 19 a, art. 106 b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm. Zgodnie z którymi, jeśli podatnik VAT 

(konsorcjant) świadczy usługę bezpośrednio na rzecz zamawiającego, to jest zobligowany do 

rozliczenia VAT należnego od tego świadczenia i wystawienia faktury na rzecz odbiorcy świadczenia 

czyli Zamawiającego. Mając na uwadze różnorodność czynności składających się na przedmiot 

zmówienia, często zdarza się, że poszczególne usługi realizowane w ramach całego przedmiotu 

umowy opodatkowane są różnymi stawkami podatku VAT, dlatego też, aby zapewnić przejrzystość 

podatkową, uzasadnione jest wystawianie faktur przez członków konsorcjum bezpośrednio 

Zamawiającemu jako faktycznemu odbiorcy usługi. Powyższe wynika, z faktu, że członek konsorcjum 

świadczący usługę opodatkowaną w innym wymiarze niż 23% lub zwolnioną z podatku z powodu 

rodzaju świadczonej usługi, jako jedyny podmiot w ramach konsorcjum ma możliwość wystawienia 

faktury zgodnie z przysługującym mu zwolnieniem z podatku lub innym niż 23 % podatkiem VAT. 

Każdy z pozostałych członków w tym lider konsorcjum – świadczący usługi oprocentowane 23 % 

podatkiem VAT nie ma możliwości, wystawienia faktur ze zwolnieniem podatkowym lub w innym 

wymiarze niż 23 %. Wystawienie przez lidera konsorcjum faktury zbiorczej na Zamawiającego 

zawierającego m.in. określenie wynagrodzenia za usługę np. zwolnioną z podatku, może być 

kwestionowane przez organy podatkowe i uznane za nieprawidłowe – bowiem lider jako konkretny 

płatnik podatku nie ma prawa korzystać ze zwolnień od podatku w ramach swojej działalności. 

Innymi słowy – każdy podmiot gospodarczy może świadczyć usługi i pobierać za nie wynagrodzenie w 

ramach przedmiotu swojej działalności i posiadanych uprawnień. Niedopuszczalne jest pobieranie 

wynagrodzenia, a tym bardziej wystawienia faktur za usługi, co do których dany podmiot nie posiada 

odpowiednich licencji, pozwoleń czy też przywilejów podatkowych w postaci np. zwolnienia z 

podatku lub obniżonej stawki podatku. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 8.07.2013 r. 

IPPP1/443-377/13-3/AS wydał opinię w sprawie „rozliczenia konsorcjum - podział przychodów i 

kosztów”, w której napisano: „Zawarcie umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze - umowy 

konsorcjum - nie ma na celu powstania nowego swoistego podmiotu gospodarczego, lecz stanowi 

porozumienie stron w zakresie realizacji wspólnego celu gospodarczego. Odnośnie rozliczenia 

podatku VAT przez uczestników konsorcjum, stwierdzić należy iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, 

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na 

cel lub rezultat takiej działalności. Oznacza to, że z punktu widzenia VAT każdy z członków 

konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. Podatnikiem nie jest i nie może być natomiast samo 

konsorcjum. Dlatego też podmioty działające w ramach konsorcjum powinny do wzajemnych 

rozliczeń oraz do rozliczeń z podmiotem, na rzecz którego konsorcjum świadczy usługę stosować 

ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich 

czynności.” Zawarcie umowy konsorcjum nie prowadzi do powstania nowego bytu prawnego. W 



szczególności konsorcjum nie posiada zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych – w 

zdolność tą wyposażone są natomiast podmioty tworzące konsorcjum (wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt. VI ACa 83/16). Powyższe dotyczy również konsorcjum 

tworzonego w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne, zgodnie bowiem z wyrokiem 

Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt: I ACa 1308/14: Brzmienie przepisu art. 

23 ust. 3 Pzp przesądza jednoznacznie, iż konsorcjum na gruncie tej ustawy nie posiada 

podmiotowości prawnej, co oznacza, że nie jest odrębnym podmiotem (wykonawcą), a raczej „sumą 

pojedynczych wykonawców”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 28 maja 2015 r., 

sygn. akt: I ACa 29/15: Konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym kreowanym umową, w wyniku 

której powstaje stosunek prawny konsorcjum, w którym każda z jego stron (konsorcjant) zobowiązuje 

się do określonego uczestnictwa w konsorcjum i do oznaczonego działania na jego rzecz, a tym 

samym na rzecz pozostałych konsorcjantów dla osiągnięcia celu, dla którego umowa została zawarta. 

Konsorcjanci zobowiązują się do działań i świadczeń zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu 

gospodarczego przyjętego przez konsorcjum, zobowiązując się do wspólnego działania. „Wspólność” 

celu gospodarczego jest podstawowym atrybutem konsorcjum. Umowa konsorcjum nie jest 

uregulowana w kc, jest zatem zaliczana do umów nienazwanych kreowanych treścią umowy w 

ramach swobody kształtowania stosunku zobowiązaniowego przewidzianej w art. 3531 kc i 

traktowana jako umowa, do której stosuje się odpowiednio przepisy art. 860–875 kc. Umowa 

konsorcjum winna wskazywać podmiot uprawniony do reprezentowania konsorcjum na zewnątrz i 

podejmowania czynności w imieniu pozostałych jego członków (tzw. lider konsorcjum). W myśl art. 

445 ust. 1 Pzp: Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. Solidarna odpowiedzialność 

podmiotów tworzących konsorcjum oznacza, że zamawiający może żądać wykonania umowy o 

zamówienie publiczne od wszystkich członków konsorcjum, kliku spośród nich lub każdego z osobna, 

zaspokojenie roszczenia zamawiającego przez jednego z konsorcjantów zwalnia zaś pozostałych. Nie 

jest możliwe wyłączenie solidarnej odpowiedzialności konsorcjum wykonawców względem 

zamawiającego w drodze umowy, natomiast wzajemny podział zadań przyjęty w umowie konsorcjum 

wywołuje wyłącznie skutki wewnętrzne pomiędzy jego członkami. Z powyższego wynika, że istota 

umowy konsorcjum nie uzasadnia tego, by Zamawiający mógł przyjmować faktury tylko od jednego 

pomiotu wchodzącego w skład konsorcjum. Zgodnie z zasadą – Konsorcjum ponosi odpowiedzialność 

solidarną wobec Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za 

wykonaną usługę lub dostawę każdemu z członków konsorcjum wg ustalonego w umowie 

wynagrodzenia. Jest zatem w pełni uzasadnione i konieczne ze względu na przepisy prawa 

podatkowego, aby wynagrodzenie należne Wykonawcy, będącemu konsorcjum firm, było płatne 

zgodnie z fakturami VAT, wystawionymi przez każdego z członków konsorcjum realizujących usługę 

na kwoty, które w sumie stanowią wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wystawie nie faktur poprzez poszczególnych członków Konsorcjum.  

Pytanie  

7. Czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt szafki dla pracowników 

Wykonawcy w strefie czystej i brudnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zapewnia w/w szafek.  



Pytanie  

8. Prosimy o potwierdzenie, że usługa jest realizowana tylko w dni robocze zgodnie  z pkt. 2.3. 

załącznika nr 1 do SWZ? 

Odpowiedź:  

Usługa będzie realizowana tylko w dni robocze.  

Pytanie  

9. Prosimy o potwierdzenie, że grabienie liści dotyczy jedynie powierzchni zewnętrznej wskazanej  

w swz tj. łącznej powierzchni 360 m2. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że grabienie liści dotyczy jedynie powierzchni zewnętrznej wskazanej  

w swz tj. łącznej powierzchni 360 m2. 

Pytanie  

10. Prosimy o potwierdzenie, że usługa odśnieżania i odladzania objęta jest jedynie powierzchnia 

zewnętrzna wskazana w swz tj. łączna powierzchni 360 m2. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że usługa odśnieżania i odladzania objęta jest jedynie powierzchnia 

zewnętrzna wskazana w swz tj. łączna powierzchni 360 m2. 

Pytanie  

11. Prosimy o podanie wysokości budynków celem prawidłowego wyliczenia usługi usuwania sopli. 

Odpowiedź:  

Informacja w załączeniu  

Pytanie:  

12. Prosimy o potwierdzenie, że wskazana obsada osobowa w swz, jest wystarczająca do realizacji 

przedmiotu zamówienia opisanego w ramach zakresu rzeczowego w pkt. 2.3 załącznika nr 1 do SWZ. 

Odpowiedź:  

Wskazana ilość osób jest wystarczająca to realizacji umowy.  

13. Pytanie  

Prosimy o producenta i modelu odświeżaczy elektrycznych, które są na wyposażeniu obiektu 

Zamawiającego, a do których wkłady ma zapewnić Wykonawca.  

Odpowiedź:  

Odświeżacze musi zapewnić Wykonawca.  



Pytanie  

14. Prosimy o potwierdzenie, że środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający na własny koszt. 

Odpowiedź:  

Środki do dezynfekcji rąk zapewnia zamawiający na własny koszt.  

Pytanie:  

15. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dostarcza w 
ramach realizowanej usługi materiały higieniczne do wskazanych dozowników o parametrach 
nie gorszych niż te  wskazane  w swz. 

Odpowiedź:  

Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dostarcza w ramach realizowanej usługi materiały 
higieniczne do wskazanych dozowników o parametrach nie gorszych niż te  wskazane  w swz. 

 

Pytanie:  

16. Prosimy o wskazanie liczby pracowników przebywających stale na terenie zakładu celem 
prawidłowego skalkulowania miesięcznego zużycia materiałów higienicznych, jeśli do 
obowiązków wykonawcy należy również zakup we własnym zakresie materiałów 
higienicznych.  

Odpowiedź:  

Liczba pracowników to 263 osoby  

Pytanie: 

17. Prosimy o wskazanie liczby pracowników firm zewnętrznych przebywających stale na terenie 
zakładu celem prawidłowego skalkulowania miesięcznego zużycia materiałów higienicznych,  

jeśli do obowiązków wykonawcy należy również zakup we własnym zakresie materiałów 
higienicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej liczby pracowników firm zewnętrznych przebywający 
na terenie zakładu, nie mniej jednak jest to maksymalnie kilak osób w miesiącu.  

Pytanie:  

18. Prosimy o określenie terminów i skali remontów planowanych przez Zamawiającego w okresie 
zamówienia.  

Odpowiedź:  

Usługa po remontach (znaczących) nie jest wliczona w koszt usługi.  

Pytanie:  

19. Prosimy o informację jakie są wymagania Zamawiającego w zakresie środków ochrony 
osobistej zgodnych z BHP obowiązującym u Zamawiającego, które Wykonawca winien 
uwzględnić w cenie ofertowej  

Odpowiedź:  

Środki ochrony osobistej mają być zgodne  z wymogami BHP.  

 

 



Pytanie  

20. Prosimy o potwierdzenie, że środki ochrony związane z ewentualnym stanem epidemii, 
pandemii Wykonawca winien zapewnić dla swojego personelu we własnym zakresie? 

Odpowiedź:  

Środki ochrony związane z ewentualnym stanem epidemii, pandemii Wykonawca winien zapewnić dla 
swojego personelu we własnym zakresie 

Pytanie  

21. Proszę o potwierdzenie toku rozumowania Wykonawcy w zakresie prawidłowego 
przygotowania oferty i wyliczenia ceny ofertowej, iż każdy Wykonawca przygotowując wycenę 
powinien uwzględnić w składanej ofercie pełny zakres umowy, pomijając wyłączenia z tytułu 
np. pandemii? Innymi słowami, każdy Wykonawca wycenia wszystkie elementy zakresu usługi, 
tak, aby wykonał całość umowy bez wyłączeń?  

Odpowiedź:  

Każdy Wykonawca wycenia wszystkie elementy zakresu usługi, tak, aby wykonał całość umowy bez 
wyłączeń.  

Pytanie:  

22. Prosimy o potwierdzenie, że od dnia uruchomienia umowy, usługa będzie wykonywana w 

pełnym zakresie, a co za tym idzie, wykonawca otrzyma pełną wartość ryczałtu wskazanego w 

formularzu ofertowym w ujęciu miesięcznym?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do ilości dni świadczenia usługi w 

danym miesiącu.  

Pytanie:  

23. Czy Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy na zastępstwo chorobowe świadczyli pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza , aby pracownicy na zastępstwo chorobowe świadczyli pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. 

24. Czy Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy na zastępstwo urlopowe świadczyli pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza, aby pracownicy na zastępstwo urlopowe świadczyli pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. 

Pytanie:  

25. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca poza odpowiedziami na pyt. 17 i 18 winien zatrudniać 
personel na umowę o pracę tj. każda roboczogodzina winna być wypracowywana w ramach 
stosunku pracy? 

Odpowiedź:  

Wykonawca winien zatrudniać personel na umowę o pracę tj. każda roboczogodzina winna być 
wypracowywana w ramach stosunku pracy. 

Pytanie:  



26. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca przy kalkulowaniu ceny, winien uwzględnić 
minimalne wynagrodzenie pracownika, które nie zostało pomniejszone o koszty dodatkowe, 
w tym koszty korzystania ze sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi czy koszty 
szkoleń etc.? 

Odpowiedź:  

Wykonawca przy kalkulowaniu ceny, winien uwzględnić minimalne wynagrodzenie pracownika, które 
nie zostało pomniejszone o koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprzętu, wyposażenia 
niezbędnego do wykonania usługi czy koszty szkoleń etc 

Pytanie  

27. Prosimy  o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza pryzmowanie śniegu do 1,5 m wysokości 
pryzmy na terenie obiektu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza pryzmowanie śniegu do 1,5 m wysokości pryzmy na terenie obiektu, w 
wyznaczonym przez zamawiającego miejscu.  

Pytanie 

28. Czy na terenie obiektów Zamawiającego znajdzie się pomieszczenie zamykane, wyposażone w 
kratkę ściekową, z dostępem do wody i prądu, w którym wykonawca będzie mógł po 
zakończonej pracy np. przechowywać, ładować urządzenia ?  

Odpowiedź:  

Zamawiającego zapewni pomieszczenie zamykane z dostępem do wody i prądu, w którym wykonawca 
będzie mógł po zakończonej pracy np. przechowywać, ładować urządzenia. Pomieszczenie to nie 
posiada kratki ściekowej.  

Pytanie 

29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie zagospodarowuje odpady 

powstałe w wyniku świadczenia usługi wraz z popłuczynami z mycia posadzek? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający we własnym zakresie zagospodarowuje odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi 

wraz z popłuczynami z mycia posadzek 

 

Pytanie 

prosimy o wprowadzenie zmiany w zakresie warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu 
do zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca po zapoznaniu się z wytycznymi 
Zamawiającego ma ogromną trudność w dopasowaniu urządzeń spełniających wymagania opisane w 
rozdziale V ust. II pkt 4. Podkreślić należy, że Wykonawca jest jednym  
z największych dostawców usług porządkowo-czystościowych na polskim rynku działającym od ponad 
30 lat, co za tym idzie współpracującym z większością dostawców urządzeń na rynku, który przy 
utrzymaniu zapisów SWZ nie będzie w stanie przedstawić oferty, gdyż nie spełni wymagań. Stąd 
wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego poprzez dopuszczenie urządzeń o 
poniższych parametrach: 

 RÓWNOWAŻNE SWZ 

A.      Zamiatarka spalinowa  

Szerokość robocza (mm) –  750 900 

Szerokość głównej szczotki (mm)– 550 700 

Średnica bocznej szczotki (mm)–  470 380 



Zbiornik na brud (w litrach) –  40 65 

Prędkość jazdy –  0-4,5 0-3,5 

Wydajność przy maks. prędkości (m2/h) -  3375 3150 

Waga bez płynów napędowych – 84 126 

Wymiary urządzenia (w mm) –  1430 x 780 x 1180 1225x900x943 

B.      Urządzenie szorujące z fotelem dla operatora 

Zbiornik na wodę czystą (w litrach) zmienna pojemność –  210 252 

Zbiornik na wodę brudną (w litrach) zmienna pojemność –  200 252 

Liczba szczotek –  4 3 

Szerokość szczotek (mm) –  350 370 

Szerokość listwy ssawnej (mm)– 1300 1200 

Prędkość jazdy –  0-8 0-8 

Wydajność przy maks. prędkości (m2/h) –  7875 6000 

Całkowity czas pracy urządzenia na jednym cyklu ładowania baterii (w h) 
–  6 4,5 

Wymiary urządzenia (w mm) –  1780x1090x1400 1850x1020x1300 

C.       Urządzenie szorujące prowadzone ręcznie 

Zbiornik na wodę czystą (w litrach) –  55 40 

Zbiornik na wodę brudną (w litrach) –  55 40 

Węże spustowe zbiornika wody czystej oraz brudnej tak tak 

Szerokość robocza szczotek (mm) –  600 530 

Szerokość listwy ssawnej (mm)– 890 870 

Wydajność przy maks. prędkości (m2/h) –  3000 2120 

Całkowity czas pracy urządzenia na jednym cyklu ładowania baterii (w h) 
–  3 2-3 

Waga (bez baterii i wody) – 110 129 

Wymiary urządzenia (w mm) – 1355x675x1180 1290 x 610x1090 

 

Obowiązek stosowania rozwiązań równoważnych narzuca na Zamawiającego ustawa Prawo zamówień 
publicznych . Zgodnie z art. 99 : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który 
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 5. Przedmiot zamówienia można opisać przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie 
może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 
takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w 
sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria 
stosowane w celu oceny równoważności.” 
 

Niewskazanie w opisie przedmiotu zamówienia parametrów równoważnych stanowi 
naruszenie, przepisów ustawy, zasad uczciwej konkurencji i jest podstawą do wniesienia skutecznego 
odwołania. 

W orzecznictwie niejednokrotnie wskazywano, że brak podania minimalnych wymagań w 
zakresie równoważności produktów stanowi naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i równego dostępu do zamówienia publicznego. Zapis odnoszący się do urządzeń i 



wskazane w nim parametry stanowi ograniczenie konkurencji i na etapie oceny rodzi szereg 
wątpliwości. Takie zapisy Zamawiającego godzą  
w podstawową zasadę zamówień publicznych, jaką jest przejrzystość postępowania. 
 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający ze względu na ograniczoną ilość miejsca na halach m.in. na ciągach komunikacyjnych 

nie dopuszcza zamiatarki spalinowej o wymiarach: 1430 x 780 x 1180, pozostałe urządzenia 

zaproponowane przez wykonawcę dopuszcza.  

 Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi Zamawiający zmienia następujące 

terminy:  

Termin składania ofert na dzień 23 sierpnia 2022 r. na godzinę: 10:00 

Termin otwarcia ofert na dzień 23 sierpnia 2022 r. na godzinę: 10:05.  

 

      Z poważaniem  

 

 


