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I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 
dotyczy: Przetargu nieograniczonego – „Kompleksowe sprzątanie obiektów Ośrodka 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu” 
 
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.  
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
 

Treść pytań:  
1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 8.09 lub zmianę 

godziny składania do godź. 15:00 celem pewności dotarcia kuriera do siedziby 

Zamawiającego 

 

2. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek 

odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania tj.: 

• od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 

euro; 

• od 1 sierpnia 2019 r. –  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro. 

Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury w 

wersji elektronicznej. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę 

czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika 

wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przed naliczeniem kary umownej wezwie 

wykonawcę do usunięcia wszelkich nieprawidłowości przy realizacji niniejszej umowy. W 

przypadku ich nie usunięcia lub braku reakcji ze strony wykonawcy, Zamawiający naliczy 

kary umowne. 

 



5. Wnosimy  o dopuszczenie umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w nagłych przypadkach tj. 

pracownikach zatrudnianych na zastępstwa chorobowe, zastępstwa urlopowe, w przypadku 

nagłej absencji personelu, oraz zatrudniania się obcokrajowców pracujących w Polsce 

zwyczajowo na umowy cywilnoprawne 

 

Wymóg stawiany przez Zamawiającego aby wszyscy pracownicy byli zatrudnieni tyko i  

wyłącznie na umowę o pracę generuje o ok 30% większy koszt pracowniczy niż w przypadku 

dopuszczenia umów zlecenie w przypadkach zastępstw chorobowych i urlopowych, a co za 

tym idzie zwiększa cenę oferty przetargowej każdej z firm, która jest kosztem dla 

Zamawiającego. W związku z powyższym dopuszczenie umów zlecenie jest jak najbardziej 

wskazane z punktu widzenia ekonomicznego. 

 

6. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego 

stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem, bez konieczności 

podawania przyczyn. 

 

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 3 lat w momencie 

zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 

czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla 

każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury 

postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za 

wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku 

prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane 

dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie 

dynamikę życia gospodarczego, czyli  pojawianie się nowych technologii wykonywania 

zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze 

stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do 

zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. 

 

7. Zwracamy się z prośbą o usunięciu kary umownej określonej w §10 ust. 5 projektu umowy. 

Zwracamy uwagę na jej irracjonalność i stawianie Zamawiającego w pozycji całkowicie 

dominującej, tym bardziej w obecnej rzeczywistości związanej z covid-19. Z jednej strony 

Zamawiający dopuszcza i rozumie sytuacje w której mogą znaleźć się obie strony i pojawienie 

się niemożliwości świadczenia usługi, z drugiej strony mimo 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia z ważnych powodów i bardzo długiego czasu na zorganizowanie nowego 

przetargu, wprowadzeniu nowego wykonawcy nałoży karę w wysokości prawie 100 000 zł. 

  

8. Zwracamy się z prośbą o modyfikację §14 ust. 3 projektu umowy i zmniejszeniu okresu 

wypowiedzenia do 1 miesiąca. Ponownie jak w poprzednim punkcie Zamawiający stawia się 

w dominującej pozycji i dopuszcza sytuację w której możliwe jest świadczenie usługi przez 

okres 5 miesięcy bez zapłaty należnego wynagrodzenia (2 miesiące nie płacenia + 3 miesiące 

okresu wypowiedzenia). Zamawiający ma obowiązek terminowej wypłaty wynagrodzenia. 

 

9. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej o której mowa w §10 ust. 1.6 

z 20% na 10% 

 

10. Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie 

zaistnienia przesłanek z art. 142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie 

uwzględnia zmiany przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2019 r., 

który otrzymał następujące brzmienie: 



 
a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 

ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 

11. Niniejszym wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy w zakresie możliwości 

jednostronnego wyłączania części usługi określonej w §20 

Z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie obsługi obiektów Służby Zdrowia wynika, 

że czasowe ograniczenia usługi sprowadzają się w większości przypadków do zmniejszenia 

obsługiwanej przez Wykonawcę powierzchni, ale najczęściej nie dochodzi do zmniejszenia 

ilości (likwidacji) obsługiwanych łóżek ani też do redukcji personelu niezbędnego do 

prawidłowego funkcjonowania tej jednostki. Faktycznemu ograniczeniu ulega jedynie 

sprzątana powierzchnia a reszta składników takich jak materiały higieniczne, materiały 

eksploatacyjne oraz wymagania co do pracy personelu pozostają bez zmian; są jedynie 

przenoszone w inne miejsca szpitala.  

W takich sytuacjach od Wykonawcy oczekuje się zabezpieczenia wszystkich niezbędnych 

środków do realizacji usługi w niezmienionym zakresie, ograniczając jednocześnie jego 

przychód wynikający z umowy, co jest krzywdzące dla Wykonawców. 

Obecna treść umowy daje zbytnią swobodę redukowania wynagrodzenia Wykonawców w 

okolicznościach wyłączenia części usługi, dlatego wskazanym jest wprowadzenie 

mechanizmu umożliwiającego sprawiedliwe traktowanie Wykonawców w takich sytuacjach.  

Automatyczne stosowanie obniżenia wynagrodzenia w proporcji do zakresu wymaganych 

usług może prowadzić w skrajnych przypadkach do konieczności wykonywania usługi z 

rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Jeśli zamawiający w niekontrolowany sposób będzie 

miał możliwość ograniczania zakresu przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu zamówienia 

stanie się niejednoznaczny, przez co właściwe oszacowanie ryzyka związanego z realizacją 

zadania będzie bardzo trudne. Niesie to za sobą konsekwencje w postaci problemów z 

właściwą wyceną oferty przez Wykonawcę.  

Zamawiający powinien wyraźnie określić wszelkie parametry zamówienia oraz jego ryzyka 

tak aby Wykonawcy mogli świadomie i rzetelnie realizować powierzone im zadania. 

Zamawiający związany jest treścią umowy, zatem wszelkie zmiany umowy dotyczące zakresu 

przedmiotu świadczenia winny wymagać zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu, w 

przeciwnym razie należy umożliwić Wykonawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.  

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy §7 poniższych 

mechanizmów umożliwiających sprawiedliwe traktowanie Wykonawcy: 

 

§20 pkt. a-d 

 

a) Zakres dopuszczalnych zmian wielkości przedmiotu umowy, w czasie na jaki umowa została 

zawarta, nie może przekraczać 5 % miesięcznej wartości umowy, z wyłączeniem zmian 

będących następstwem zmian przepisów, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Strony ustalają, iż wszelkie zmiany, o których mowa w niniejszym 

punkcie wymagają zachowania tygodniowego okresu wyprzedzenia.  

 



b) W przypadku, gdyby wystąpiła potrzeba dokonania zmiany wielkości przedmiotu zamówienia o 

wskaźniku wyższym, niż określony w ust 1, strony podejmą negocjacje zmierzające do 

ustalenia wielkości zmiany przedmiotu zamówienia, sposobu wykonywania umowy po 

wprowadzeniu takiej zmiany oraz zasad wzajemnych rozliczeń. Zmiany w zakresie wskazanym 

w niniejszym punkcie wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu.  

 

c)  W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich warunków współpracy, 

bądź w przypadku gdy zmiany, które mają być wprowadzone w istotny sposób zmieniają 

pierwotny przedmiot umowy, strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

 

d)  Jako zmiany w istotny sposób zmieniające pierwotny przedmiot umowy uznaje się w 

szczególności: 

• zmianę reżimu sanitarnego pomieszczeń objętych usługą, 

• zmianę ilości środków eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi w zakresie 

przekraczającym ilości środków pierwotnie dedykowanych do realizacji umowy 

• zmianę proporcji usług składowych, wchodzących w zakres umowy o w stosunku do 

pierwotnego przedmiotu umowy 

 

 
 
Odpowiedzi: 
Ad. 1 
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 10.09.2020 r. do godz. 12.00 
 
Ad. 2 
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych Zamawiający jest obowiązany 

do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 

pośrednictwem platformy. W związku z tym, że obowiązek wynika z przepisów 

obowiązującego prawa Wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury w wersji 

elektronicznej. 

 

Ad. 3 

Zamawiający potwierdza, że kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę 

czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika 

wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli. 

 

Ad. 4 

Zgodnie z § 10 projektu umowy, naliczenie kar umownych nie jest uzależnione od wezwania 

Wykonawcy do usunięcia wszelkich nieprawidłowości przy realizacji umowy. Zamawiający nie 

będzie zatem zobowiązany do wzywania Wykonawcy w przedmiotowym zakresie. 

 

Ad. 5 

Zamawiający nie dopuszcza umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w żadnym przypadku. 

 

Ad. 6 

Zamawiający nie zgadza się na zamieszczenie w projekcie umowy postanowienia umożliwiającego 

stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem bez konieczności podawania 



przyczyn. W § 14 ust. 3 projektu umowy wskazano, iż wykonawca może wypowiedzieć umowę za 

trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego z ważnych 

powodów, w tym jeżeli zamawiający zwleka z płatnością wynagrodzenia przez okres dwóch miesięcy 

następujących kolejno po sobie. Zapis taki umożliwia wykonawcy wypowiedzenie umowy z ważnych 

powodów, co zabezpiecza interesy zamawiającego jako podmiotu leczniczego. 

 

Ad. 7 

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie kary umownej określonej w § 10 ust. 5 projektu umowy. 

Kara ta będzie naliczana jedynie w przypadku wypowiedzenia przez wykonawcę umowy z 

naruszeniem § 14 ust. 3 umowy (wypowiedzenie bez ważnego powodu). 

 

Ad. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody  na modyfikację § 14 ust. 3 projektu umowy poprzez zmniejszenie 

okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Okres 1 miesiąca jest zbyt krótki dla zapewnienia przez 

zamawiającego ciągłości świadczenia usług w przypadku wypowiedzenia umowy przez 

dotychczasowego wykonawcę. 

 

Ad. 9 

Kara umowna określona w § 10 ust. 1.6 pozostaje bez zmian, tj. 20 %. 

 

Ad. 10 

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie waloryzacji w projektach umów w następujący sposób: 

§ 8 ust. 8 umowy otrzymuje brzmienie:  

„ 8. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2001 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

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 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz po 

spełnieniu warunków opisanych w § 21 ust. 3-9.” 

 

§ 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną kwoty podatku VAT i ceny brutto, ceny 

netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały czas trwania umowy, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (jeśli dotyczy) ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

- na zasadach i w sposób określony w ust. 4-9 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 



§ 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej (jeśli dotyczy), z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej (jeśli dotyczy). Kwota odpowiadająca wzrostowi 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.” 

 

Po § 21 ust. 5 dodaje się ust. 5a, który otrzymuje brzmienie:  

„5a. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych pracownikom świadczącym 

usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy.” 

 

§ 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego 

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła, bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. Winien on dołączyć do wniosku dokumenty, z 

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 

szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi z imienia i nazwiska wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi z imienia i nazwiska wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego części finansowanej przez Wykonawcę, z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi z imienia i nazwiska wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4.” 

 

Ad. 11 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisów umowy w zakresie § 20. Zgodnie z § 20 z ważnych 

przyczyn organizacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zmniejszenia ogólnej 

powierzchni objętej usługą, która została wyszczególniona w załączniku nr 1 do SIWZ – wykaz 

pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania. Wówczas Wykonawcy należy się wynagrodzenie 

uwzględniające modyfikację powierzchni. Z zapisu tego wyraźnie wynika, iż uprawnienie do 

zmniejszenia ogólnej powierzchni objętej usługą będzie mogło nastąpić jedynie w przypadku 



wystąpienia ważnych przyczyn organizacyjnych, co ogranicza zamawiającego do wystąpienia w tym 

zakresie dowolnego przypadku. 

 

/-  /W zastępstwie Dyrektora 

         Kierownik Oddziału  

          Terapii Uzależnień 

       OLO Woskowice Małe 

                                                                                                              Specjalista Psychoterapii Uzależnień  

                                                                                                             mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska 

 
 

 
 


