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Bydgoszcz, dnia 05 maja 2021 r. 

L.dz. GZ/MN/1182/2021 

 

Sprawa: Ochrona mienia obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura 

Sp. z o. o. _nr MKUO ProNatura ZP/NO/11/21 

 
I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm.) 

Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 
 
 
Pytanie 1 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem opieki nad psem - czy w zakres tej opieki wchodzi karminie i 
zakup karmy, sprzątanie po psie, spacery, opieka weterynaryjna ? 
Odpowiedź: 
W zakres opieki wchodzi karmienie (karmę zapewnia Zamawiający) i uzupełnienie misek z wodą w 
soboty, niedziele i święta. 
W zakresie części III dotyczącej SPO w Toruniu w zakres opieki nad psem dodatkowo wchodzą spacery 
z psem w soboty, niedziele i święta. 
 
Pytanie 2 
Zamawiający zawarł zapis „Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zwiększy lub zmniejszy 
liczbę agentów oraz ilość godzin ochrony. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie /zmaleje wówczas 
proporcjonalnie do poniesionych dodatkowych wydatków”. Czy zmniejszenie może nastąpić tylko do 
progu gwarantowanej, minimalnej ilości godzin? 
Odpowiedź: 
Poziom gwarantowanej, minimalnej ilości godzin stanowi najmniejszy rozmiar zamówienia, jaki może 
być udzielony przez Zamawiającego. Liczba godzin wykonywania usługi nie może spaść poniżej tego 
poziomu. Wynagrodzenie będzie naliczane zgodnie z umową, proporcjonalnie do liczby godzin 
wykonywania usługi 
 
Pytanie 3 
Zamawiający zawarł zapis „Zamawiający udostępni pomieszczenie w budynku wagowym, posterunek  
w budynku administracyjno-socjalno-edukacyjnym będzie zlokalizowany na parterze w holu budynku”. 
Czy Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów ? Czy musi 
zawrzeć odrębną umowę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga zawarcia dodatkowych umów oraz kosztów. W ramach realizacji zadania 
powierza miejsce pracy dla pracowników ochrony. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy par. 3 ust. 1 umowy. O jakie akty prawa wewnętrznego tutaj chodzi i czy Zamawiający może je 
udostępnić celem zapoznania się z tymi warunkami przed złożeniem oferty? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje że chodzi o wewnętrzne regulaminy porządkowe. Dokumenty zostaną 
udostępnione na etapie zawarcia umowy. 
 
Pytania 5 
Dotyczy par. 4 ust. 1 umowy. Jakie czynności sprawdzające Wykonawca ma wykonywać by zachować 
należytą staranność? 
Odpowiedź: 
Par. 4 ust.1 dot. obowiązków Zamawiającego. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy par. 6 ust. 1 umowy. Jaka jest forma zgłaszania zastrzeżeń do takiego raportu? 
Odpowiedź: 
Komunikacja pomiędzy Stronami powinna odbywać się w sposób określony w umowie. Zastrzeżenia 
Wykonawcy mogą być zgłaszane na etapie postępowania wyjaśniającego, toczącego się z jego 
udziałem. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy par. 7 ust. 2 pkt. b). Co Zamawiający rozumie pod pojęciem nienależytego wykonania umowy? 
Odpowiedź 
Nienależyte wykonanie umowy oznacza wykonywanie jej niezgodnie z jej treścią (w tym z naruszeniem 
standardów określonych w § 3 ust. 1), przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub normami 
obowiązującymi Wykonawcę. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy par. 7 ust. 2 pkt. d). Czy należy przez to rozumieć każdy dzień skierowania do pracy za który 
naliczamy 1000 zł czy skierowanie w danym miesiącu? 
Odpowiedź: 
Należy przez to rozumieć każdy dzień skierowania do pracy.  
Jednocześnie Zamawiający informuje o doprecyzowaniu projektowanych postanowień umowy. 
 
par. 7 ust. 2 pkt. d): 
W dotychczasowym brzmieniu: 
1.000,00 zł za każdy przypadek skierowania do realizacji prac, będących przedmiotem niniejszej 
Umowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia na żądanie 
Zamawiającego dokumentów potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji zamówienia są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 
Przyjmuje brzmienie: 
1.000,00 zł za każdy przypadek w danym dniu skierowania do realizacji prac, będących przedmiotem 
niniejszej Umowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia na 
żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji zamówienia 
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 
 
Pytanie 9 
Dotyczy par. 8 ust. 2 pkt. b). Co Zamawiający rozumie pod pojęciem rażącego naruszenia przez 
Wykonawcę umowy? 
Odpowiedź: 
Pojęcie rażącego naruszenia należy rozumieć zgodnie z jego powszechnie przyjmowanym znaczeniem 
(naruszenie poważne, istotne, znaczne). 
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Pytanie 10 
Prosimy o skrócenie terminu płatności faktury do 14 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 11 
Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie waloryzacji stawek dla 
pracowników, z uwagi na to iż w chwili obecnej Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć 
obowiązujących minimalnych stawek na rok 2022 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość na pisemny wniosek Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o informację czy wszystkie godziny wypracowane przez pracowników muszą być na umowy  
o pracę? Czy Zamawiający przewiduje możliwość zatrudnienia pracowników na umowy zlecenie, którzy 
będą wykonywali prace w ramach zastępstwa chorobowego lub urlopowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 
Pytanie 13 
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/ ? 
Podkreślam przy tym, że pytanie nie dotyczy zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych, gdyż takowe Zamawiający jest zobowiązany odbierać od wykonawcy na podstawie 
art. 4.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych…. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), lecz zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur 
korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 
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 
jest powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób przekazywania 
dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg błędów, występujących w procesie 
tradycyjnego fakturowania. Jest on też rekomendowany, jako docelowy sposób obiegu dokumentów 
księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-
technologia/e-fakturowanie-w-zamowieniach-publicznych). Ponadto, 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. 
Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanych dokumentów. 
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Odpowiedź:  
W przypadku zawarcia umowy Zamawiający założy konto na platformie i przekaże Wykonawcy przed 
przewidywanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 
 
Pytanie 14 
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. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16.10.2018 r; poz. 1986 ze 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. 
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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.” 
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).  
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 
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realizujących usługę na kwoty, które w sumie stanowią wysokość miesięcznego wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15 
W celu przygotowania poprawnej i przejrzystej oferty prosimy o umieszczenie załączników do SWZ w 
wersji edytowalnej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w dniu 29.04.2021r. zamieścił na stronie postepowania załączniki do SWZ w wersji 
edytowalnej. 
 
Pytanie 16 
W zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (część III pkt 1.2 ppkt 4 SWZ) prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający uzna usługę ochrony obiektów kopalnianych w ramach ochrony 
obiektu o podobnym charakterze, co stanowiący przedmiot ochrony czyli w ramach „tereny 
przemysłowe o znacznej powierzchni”.   
Odpowiedź:  
Zamawiający uzna powyższe. 
 
Pytanie 17 
W nawiązaniu do część III pkt 2.2 SWZ prosimy o potwierdzenie, że w ramach art. 109 ust. 1 PZP 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę tylko na podst. wymienionego tam pkt tj. art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp.  
Odpowiedź:  
Tak, w ramach art. 109 ust. 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę tylko na podst. wymienionego 
tam pkt. tj. art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp. 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia JEDZ od Podwykonawcy na którego zasoby 
Wykonawca się nie powołuje w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia JEDZ od Podwykonawcy na którego zasoby 
Wykonawca się nie powołuje w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej 
(część III pkt 1.2 ppkt 4 SWZ) uzna wartość całej usługi zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat, również 
tę część, która została wypracowana wcześniej niż 3 lata przed terminem składania ofert np. usługa 
realizowana była od grudnia 2016r. do sierpnia 2018r.  
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile zakończenie usługi mieści się w okresie ostatnich trzech 
lat przed terminem składania ofert. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o zmianę część III pkt 5 ppk 4 lit b z „art. 109 ust 1 pkt 1 PZP” na „art. 109 ust 1 pkt 4 PZP” 
zgodnie z resztą zapisów wymienionych w SWZ. 
Odpowiedź:  
Powyższe jest zawarte w część III pkt 5 ppk 4 lit b) ppkt c. 
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Pytanie 21 
W nawiązaniu do część III pkt 3 ppkt 3 SWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach 
warunku zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie uzna usługi 
wykonywane przez Konsorcjum firm. Przykładowo Wykonawca w konsorcjum w składzie ABC składa 
ofertę i w celu spełnienia warunku zdolności technicznych i zawodowych przedstawia referencję z 
usługi realizowanej w składzie AXYZ – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie 
warunku przez Wykonawcę całe konsorcjum ABC w powyższy sposób. 
Odpowiedź: 
Możliwość powołania się przez Wykonawcę na doświadczenie uzyskane w ramach zamówienia 
realizowanego przez konsorcjum Wykonawców z jego udziałem uzależnione jest od faktycznego 
udziału wykonawcy w realizacji zamówienia, na które wykonawca powołuje się dla wykazania 
spełniania warunku doświadczenia (por. wyrok TSUE ws. ESAPROJEKT: gdy wykonawca polega na 

doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od 
konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były 

wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego). 
 
Pytanie 22 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może składać ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części 
zamówienia.   
Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisami Części II pkt 2 SWZ-Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie 23 
W związku z §5 ust 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie zawarcia i 
realizacji umowy nie żąda dedykowanej polisy ubezpieczeniowej do umowy, a ogólnej polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 24 
W związku z §5 ust 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca przedstawiając ogólną 
polisę ubezpieczeniową, której okres trwania wygasa w trakcie realizacji umowy, zobowiązany jest 
przedstawić nową polisę ubezpieczeniową przed wygaśnięciem obowiązującej a dopiero kiedy 
Wykonawca tego nie uczyni, później, Zamawiający przyznaje sobie prawo zawrzeć stosowną umowę 
ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 25 
Czy każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy o pracę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie SWZ. 
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Pytanie 26 
Prosimy o potwierdzenie, że działalność patrolu interwencyjnego może zostać powierzona w 
podwykonawstwo. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadził zastrzeżenia dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę zadań 
w zakresie patrolu interwencyjnego. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy może 
nastąpić z zachowaniem postanowień SWZ 
 
Pytanie 27 
Prosimy o potwierdzenie, że pracownicy patrolu interwencyjnego nie muszą być zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę bowiem taki zapis byłby sprzeczny z ratio legis wprowadzenia 
przedmiotowego uprawnienia zamawiającego który zezwala na wprowadzenia wymogu zatrudnienia 
na wskazanej podstawie jeśli cyt: „ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 
późń. zm.)”. Przywołana przesłanka ustawowa nie dotyczy czynności wykonywanych przez patrole 
interwencyjne ponieważ nie są one wykonywane pod kierownictwem pracodawcy oraz w z góry 
wyznaczonym czasie, zatem usług świadczonych przez osoby tworzące patrol interwencyjny nie można 
utożsamiać ze stosunkiem pracowniczym. 
Zapis ukształtowany przeciwnie nie uwzględniałby specyfiki usług stanowiących przedmiot w/w 
zamówienia należy bowiem mieć na uwadze, iż na rynku usług ochrony istnieją firmy wyspecjalizowane 
w węższym zakresie tych usług tj wykonywaniu czynności w zakresie patrolu interwencyjnego 
równocześnie na rzecz kilku podmiotów, posiadające stosowny sprzęt i wyspecjalizowane zasoby 
osobowe, którym wykonawcy powierzają te czynności jako podwykonawcom, co pozwala zapewnić 
Zamawiającym bardziej konkurencyjne ceny bowiem nie muszą nabyć a tym samym uwzględnić w 
zaoferowanej zamawiającemu cenie kosztów wyposażenia patrolu – jednakże firmy te nie zatrudniają  
osób tworzących patrol na podstawie umów o pracę i ze względu na charakter czynności patrolu nie są 
zainteresowane zmianą formy zatrudnienia. Podkreślenia wymaga, że sami pracownicy nie wyrażają 
zainteresowania zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę . W tym miejscu zasadnym wydaje się 
wskazanie na niezwykle trafne spostrzeżenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, poczynione w wyroku 
z dnia 27 maja 2010 r. sygn.. akt. X Ga 123/10, iż „przy określaniu warunków udziału w postepowaniu, 
zamawiający winien mieć na uwadze również cechy rynku, na którym będzie udzielać zamówienia” 
Należy wskazać, iż taki wymóg bezpodstawnie bowiem wbrew przesłankom uprawniającym do jego 
wprowadzenia  dyskryminowałby liczne grono wykonawców, którzy z powodzeniem wskazaną powyżej 
praktykę stosowali, czyniąc tym samym opis przedmiotu zamówienia nadmiernym, 
nieproporcjonalnym do oczekiwanego rezultatu. 
Należy również wskazać, iż tak rygorystyczny opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia stanowi 
istotne naruszenie art. 44 ust. 3 pkt. 1 lit a i b ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 
2009 nr 157 poz. 1240) nakazującego dokonywać wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z dotychczasowych nakładów i optymalnego 
doboru nakładów i środków służących osiągnięciu założeń bowiem w ich wyniku Zamawiający otrzyma 
istotnie mniejszą ilość ofert a w konsekwencji wyższe ceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aby pracownicy patrolu interwencyjnego  nie byli zatrudnieni na umowę o 
pracę. 
 
Pytanie 28 
W nawiązaniu do §3 ust 7 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza aby 
wykonawca wskazał podwykonawcę na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed 
podpisaniem umowy bądź w trakcie realizacji. 
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Odpowiedź: 
Moment powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy pozostaje w gestii Wykonawcy, 
przy zachowaniu warunków takiego powierzenia określonych w SWZ. 
 
Pytanie 29 
W nawiązaniu do §7 wzoru umowy dot. kar umownych wnosimy o ich obniżenie o 50% gdyż stosunek 
wysokości kar do wartości zamówienia jest nieproporcjonalny i rażąco wygórowany.  
Uzasadnienie: W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to Zamawiający jest w pozycji 
uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków dotyczących 
realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w 
ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale 
środkiem dyscyplinującym wykonawcę. 
Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody 
(zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona 
abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie 
Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych 
założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. 
Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar ma z jednej strony 
zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną 
spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych. 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający zezwala na zatrudnienie pracowników ochrony z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników ochrony z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności o ile stopień niepełnosprawności nie będzie miał wpływu na należyte wykonanie 
umowy. 
 
Pytanie 31 
Czy Zamawiający dokona waloryzacji umowy w zakresie kosztów patrolu interwencyjnego, jak tak to w 
jaki sposób? 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien sporządzić tak ofertę by zawierała wszelkie koszty świadczenia usługi. 
 
Pytanie 32 
W nawiązaniu do obecnej sytuacji w kraju związanej z wprowadzeniem stanu epidemii, oraz biorąc pod 
uwagę perspektywę wprowadzenia stanu podwyższonych środków ostrożności w przyszłości, czy 
Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy w ramach wyposażenia 
pracowników ochrony w takie materiały jak maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji, koszty 
utylizacji środków ochrony osobistej itp. 
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Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie przewiduje powyższego. To Wykonawca jest pracodawcą i powinien zapewnić 
swoim pracownikom niezbędne środki ochrony. Zamawiający natomiast w newralgicznych punktach 
swojego obiektu zapewnia dostęp środka do dezynfekcji rąk oraz miejsce do pomiaru temperatury. 
 

II. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm.) 
Zamawiający poprawia omyłki pisarskie zawarte w SWZ wynikające z zapisów ustawy Pzp, a 
mianowicie: 
 
Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Pkt. 10 ppkt.4) 
W dotychczasowym brzmieniu: 
Zamawiający - w załączniku nr 6 do SWZ Wzór Umowy- określił sposób potwierdzenia zatrudnienia 
osób oraz uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w 
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
Otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający - w załączniku nr 6 do SWZ projektowanych postanowień umowy- określił sposób 
potwierdzenia zatrudnienia osób oraz uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
CZĘŚĆ VI  SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. TRYB UDZIELANIA 
WYJAŚNIEŃ 
Pkt. 3 ppkt.2) 
W dotychczasowym brzmieniu: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert 
Otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert 
 

III. Zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm.) 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania oferty. 
 
Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU  I OTWARCIU OFERT 

Pkt. 1 ppkt.1) 

W dotychczasowym brzmieniu: 
Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składać do dnia 10.05.2021 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem   Platformy na stronie 

profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce dedykowanej 

postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/442703 Wykonawca może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po 

upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/442703


                                                                                                                           
           
          

       z       m   y   ś   l   ą       o       e   k   o   l   o   g   i   i 

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,  

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

 

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

PRONATURA SP. Z O. O.  

adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

www.pronatura.bydgoszcz.pl 

www.pronatura.bydgoszcz.pl                                                            

Otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 14.05.2021 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem   Platformy na stronie 

profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce dedykowanej 

postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/442703 Wykonawca może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po 

upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty..  

 

Pkt. 3 ppkt.2) 

W dotychczasowym brzmieniu: 

Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2021r. o godz. 11.30 (przy czym nie później niż dnia następnego 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, 

przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021r. o godz. 11.30 (przy czym nie później niż dnia następnego 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, 

przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian. 

 
/-/ 

mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/442703

