Łódź, dnia 7 listopada 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku
Łódzkiego Domu Kultury o powierzchni 6466,4 m 2 wraz ze sprzątaniem terenu przyległego
do budynku Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi o powierzchni 1 600 m². Numer sprawy: ŁDK.
AAT. 26. 6. 2017

Pismo o następującej treści :
Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128)
uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej
zamówienia) i przesłanie go faxem ma nr. tel (..)
Odpowiedź
Protokół postępowania o
udzielenie
zamówienia
w
trybie
przetargu
nieograniczonego - druk ZP-PN, Zamawiający uzupełni w części dotyczącej wartości
szacunkowej zamówienia po otwarciu ofert. W tej sytuacji wysłanie kopii protokołu bez tej
informacji o która Państwo wnosicie jako nie spełniające Państwa oczekiwań jest bezcelowe.
Pismo o następującej treści :
Ustawa z dnia 6.09.2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112,
poz.1198 ze zmianami) w związku z art. 139 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych
umożliwia wykonawcy zwrócenie się do Zamawiającego z wnioskiem o przedstawienie
umowy w sprawie zamówienia publicznego z poprzedniego postępowania dotyczącego ww.
przetargu. W związku ze wskazaną powyżej podstawą prawną występujemy w trybie
przewidzianym ustawą o przekazanie nam przedmiotowej umowy na nr faksu
Odpowiedź
Powyższe pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania. Odpowiedź zostanie
udzielona występującemu o udzielenie informacji publicznej odrębnym pismem.
Pytanie nr 1
Wnoszę o zawarcie w par. 8 umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie
umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z
zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja
Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać

pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć
stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany treści umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 2
Wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia – załącznika nr 6 do SIWZ, jako
skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art.24 ust.5
pkt.11 – tj. 3 dni. Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane
w formie pisemnej – pocztą listem poleconym. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty
złożenia oferty wzrosły, w ramach nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej
,,Ustawą’’). Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli
Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki określone
w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie
wskazał w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie
pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we
wskazanym powyżej terminie faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje na
uwzględnienie.
Odpowiedź
Formę oświadczenia, o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Zgodnie z § 14 ust. 1 oświadczenia, o których
mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Przywołany § 14 ust. 1 rozporządzenia regulujący
formę oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego odnosi się również do oświadczenia dotyczącego przynależności do
grupy kapitałowej, które to oświadczenie zostało wskazane w § 5 pkt 10 tego
rozporządzenia. Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie kopii oświadczenia o grupie
kapitałowej w formie faksu lub e -maila w terminie 3 dni, a następnie przesłanie oryginału
pocztą.
Pytanie nr 3
Wnoszę o wprowadzenie do par.6 Umowy, zapisu: ,,Zamawiający jest zobowiązany do
wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej.
Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany treści umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 4
Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.6 ust. 6 o 50%. Zaproponowane sankcje przez
Zamawiającego są zbyt wygórowane i winny zostać obniżona. Te drastycznie wysokie kary
umowne w naszej ocenie wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego.
Ponadto zastrzeżenie kar umownych w takiej wysokości (jak zawarto w umowie) są
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art.58 par.2 i art. 3531 k.c., a
tym samym z mocy prawa powinny zostać uznane za nieważne. Zapisy umów nie powinny
faworyzować jednej ze stron. W tym przypadku mamy do czynienia ze zbyt wygórowanymi
karami umownymi, wobec powyższego żądanie zmiany zapisów w powyższym zakresie jest
w pełni uzasadnione. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 roku
(KIO/UZP 767/09) przedstawia pogląd, zgodnie z którym mimo, iż sytuacja Zamawiającego
przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje
interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te
interesy były zrównoważone. Wobec powyższego wnoszę o zmniejszenie kar zawartych w
par.6 ust. 6 umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany treści umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 5
Czy pracownicy podwykonawcy (alpiniści) muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę? Zaznaczamy, że większość podwykonawców nie zatrudnia na podstawie umowy o
pracę. Wnoszę zatem o możliwość zatrudnienia alpinistów na podstawie umów
cywilnoprawnych. Pragnę zwrócić uwagę, iż są to prace sezonowe, wykonywane często raz
na 2-3 miesiące.
Odpowiedź
Zamawiający określił stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy, że wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i umowie czynności, w
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666 z późn. zm.).
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy
wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?

Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 7
Proszę o podanie średniej wartości faktur brutto za 3 ostatnie miesiące?
Odpowiedź
Pytanie nie dotyczy przedmiotowego zamówienia.
Pytanie nr 8
Proszę o podanie maksymalnej % ilości zmniejszenia bądź wyłączenia zakresu wykonywania
usługi w trakcie realizacji umowy. Zaznaczam, iż fakt zmniejszenia usługi wpływa na koszt jej
wykonania, w szczególności jeżeli wykonawca na etapie składania ofert przyjmuje określoną
w siwz liczbę m2 powierzchni sprzątania. Inaczej rozkładają się koszty przy mniejszej
powierzchni a inaczej przy większej, co ma istotny wpływ na ostateczną cenę.
Odpowiedź
Zamawiający uważa, że stan opisany w tym zapisie będzie krótkotrwały i będzie dotyczył nie
więcej niż 5 % powierzchni objętej umową.

