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' , Szanowni Paristwo,

W zwi4zku z wniesieniem do Prezesa Krajowej Izby OdwoNawczej w dniu 2021-02-08
.,1 i, , postgpowania prowadzonego na podstawie przepis6w ustawy z dnia

l; 
,i;i. , ff;""i"-6wieri 

Publicznych (Dz.U. poz. Z0l9 ze zm.) w trybie

kompleksowe utrrymanie crysto5ci, transport wewngtrzny oyaz czynno5ci pomocnicze
prry obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach
szpitala SPZOZ prry ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystoSci oraz
czynno5ci pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce prrygotowania
medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz
kompleksowe utrrymanie crystoSci w plac6wkach SPZOZ Siedlce,

uprzejmie Paristwa informujemy,i2 jego treS6 jest nastgpuj4ca: treSd odwolania w zal4czeniu.

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwolania

Zgodnie z arl. 524 ustary w zalqczeniu przekazujemy kopig odwolania
wzywajqc Paristwa do przyst4pienia do postgpowania odwolawczego.

lrosimy o zgloszenie przystqpienia do postgpowania odwolawczego w terminie
otrzymaniakopii odwolania wedlugzasad okreSlonych w arl. 525 ust. 1 ustawy.
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jednoczeSnie

3 dni od dnia

Zamawiajqcy

1,, t.



tr 6d1,, dnia 8 lutego 2021roku

Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postgpu 17 A, 02:67 6 Warszawa

';,.,, " Zamawiaj4cyt Samodzielny Publiczny ZakNad Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

. ul. Ki1iriskiego29,08-110 Siedlce
: :: ': Tel.: +48 256444483

r.,., ;. :,.,, ' j r ,' Faks: +48256444483
j'. j

E-mail I przetargi@spzoz- siedlce.pl

www.spzoz-siedlce.pl

odworuj4cv, 
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ul. Traktorowa126
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'. . Pelnomocnik: Klaudia Bartczyk

, i, Adres do korespondencji:

Naprz6d Hospital sp. z o.o.

, z siedzib4 wN-odzi
ul. Traktorowa 126, 9I -204 L6dL

..': ; Tel. +48 426405777

FAX: +48 422572816
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Dotycry: przetargu nieograniczonego na ,,Kompleksowe utrzymame czysto6ci, transport
wewngtrzny oraz czynno6ci pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygolowania
medycznego na oddziaLach szpitala SPZOZ prry uI. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie
czystoSci oraz czynnoSci pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania
medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe

utrzymanie czysto6ci w plac6wkach SPZOZ Siedlce", ogloszonego w Suplemencie do Dziennika
Urzgdowego Unii Europejskiej w dniu 29 stycznia202I roku pod pozycjq202llS 020-046124,

znak sprawy : ttrzamanie czysto6c 11 2 12021 .

ODWOI-ANIE

Dzialajqc w imieniu Odwotuj4cego - Naprz6d Hospital sp. z o.o., na podstawie art. 505 ust,

I w zw. z art. 513 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo zam6wieh publicznych (tj. Dz.U.

z 2019 roku, poz. 2019 z p62n. zm. - dalej jako ,,Pzp"), wnoszg odwolanie na niezgodn1 z

przepisami ustawy czynnoS6 zamawiajqcego, podjgtQ w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia:

projektowane postanowienia umowy - zal4cznik nr 9 do Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia
(dalej jako ,,Projekt Umowy").

Zar zucam Zamaw iaj4 cem u n aru szen i e :

l. art. 436 pkt 4 lit. b) tiret 4 Pzp przez pominigcie w $ 4 ust. 4-6 Projektu Umowy

okre6lenia zasad wprowadzania zmian wysoko6ci wynagrodzenia w przypadku, zmiany

zasad gromadzenia i wysoko6ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia 4 paLdziemika 2018 r. o pracowniczychplanach kapitalowych (Dz.

U. poz" 2215 oruz 22079 r. poz. l0l4 i 7572),

ll. art. 439 ust. 1 i 2 Pzp ptzez pominigcie w Projekcie Umowy postanowieh dotyczqcych

zasad wprowadzania zmran wysoko6ci wynagrodzenia naleinego wykonawcy, w przypadku

zmi any c eny materi al ow lub ko s zt6w zw r4zany ch z r ealizacj q z am6wi eni a,

lll. art.433 pkt 2Pzpprzezwskazaniew $ 8 ust.4lit. c)iw $ 7ust.5 zd. l ProjektuUmowy
kary umownej za zachowanie wykonawcy niezwi1zane bezpo6rednio lub po6rednio z

przedmiotem umowy lub jej prawidtrowym wykonaniem,

lV. art. 433 pkt 4Pzp przez wskazanie w $ 4 ust. 8 Projektu Umowy mozliwo6ci ograniczenia

zakresu zam6wienia przez Zamawiajqcego bez wskazania minimalnej wartoSci lub

wielko6ci Swiadczenia stron,

V. art. 441ust. 1 pkt 1-3 Pzp przez zastze2enie w $ 4 ust. 9 Projektu Umowy prawa opcji w
postaci niezrozumialych, nieprecyzyjnych i niejednoznacznych postanowieri umownych,

bez wskazania rodzaju i maksymalnej wartoSci opcji, z lakonicznym wskazaniem

okoliczno 6ci skorzyst ania z op cj i, mo dyfi kuj 4cych o 96 lny charakter umowy,

Vl, art. 436 pkt 3 Pzp przez niezawarcie w Projekcie Umowy postanowieri okreSlaj4cych

l4cznq maksymaln 4 wys oko6 i kar umownych, kt6rych mo 2e do cho dzi6 Zamaw iajqcy.



Wob ec p owy2szego 2 4 d am nakazania Zamawiaj4c emu :

zmiarry tre6ci Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia (dalej jako ,,SWZ") w zakresie Projektu
Umowy:

1. wramach zarnttunrI: w $4-przez dodanie doust.4punktu 4wbrzmieniunastgpuj?cym:
4) zasad gromadzenia i wysokoici wplat do pracowniczych plan|w kapitalowych, o kt1rych mowa

wustawiez dnia 4 paidziernika 2018 n opracowniczychplanachkapitalowych (Dz. U. poz.22l5
oraz z 2019 r. poz, 1074 i 1572)

2. w ramach zarzutu nr lI:
a) w $ 4 -przez dodanie do ust. 4 punktu 5 w brzmieniu nastgpuj?cym:

5) ceny material6w lub kosztow zwiqzanych z realizacjq zam6wienia

b) w $ 4 -przez dodanie do ust. 6aw brzmieniu nastgpuj4cym:

Poziom zmiany ceny materialiw lub kosztow, o kt6rych mowa w ust. 4 pkt 5, uprawniajqcy strony

umowy do hqdania zmiany wynagrodzenia, wynosi 3%.

c) w $ 4 - ptzez dodanie do ust. 6b w brzmieniu nastgpuj4cym:

Poczqtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 6a, jest uplyw 3

miesigcy od dnia zawarcia umowy, jeili zai umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia
uplywu terminu skladania ofert, poczqtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieri

otwarcia ofert.

d) w $ 4 -przez dodanie do ust. 6cwbrzmieniu nastgpuj4cym:

Zmiana wynagrodzenia, o kt6rej mowa w ust. 6a i 6b, dokonuje sig w ten spos6b, 2e od I stycznia

kaidego roku kalendarzowego kaida ze stron bgdzie upowa2niona do dokonywania raz do roku

automatycznej waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o irednioroazny wskainik wzrostu cen

towariw i ddbr konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego za

rok poprzedzajqcy. Maksymalnie wynagrodzenie mo2e ulec zmianie nie wigcej ni| o 30o% w oparciu
o zmiany cen material6w lub kosztdw.

3. w ramach zarzutu nr III: przezi

a) wykreslenie g B ust. 4 lit. c) Projektu Umowy,

b) wykre6lenie zdania pierwszego $ 7 ust. 5 Projektu Umowy,
4. w ramach zarztttunr IV: przez dodanie do $ 4 ustgpu 8a w brzmieniu nastgpuj4cym:

Zmiana powierzchni i wynagrodzenia, o ktirej mowa w ust. 8, nie przelcroczy 20ok odpowiednio
p ow ier zchni i wynagro dz eni a.

5. w ramach zarzutunrY: przez dodanie w $ 4 ust. 9 nastgpuj4cych sl6w: Nabycie uslugi od
Vf/ykonawcy nastqpi przez zawarcie anel{su do umowy w trybie qrt. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia ll wrzeinia 2019 r. - Prawo zam6wien publicznych.

6. w ramach zarzttu nr VI: przez dodanie do $ 8 ustgpu 6awbrzmreniu nastgpuj4cym:
Malaymalna wysokoi| kar umownych, jakich mo2e dochodzic Zamawiajqcy od Wykonawcy, wynosi
20o% wynagrodzenia, o ktfrym mowa w S 4 ust. l.

OSwiadczam, i2, Odwoluj4cy posiada interes fzktyczny i prawny we wniesieniu
odwolania, poniewaz prowadzi dziaLalnol(, gospodarcz4 w zakresie uslug bgdqcych przedmiotem
zam6wienia, zal zaskar2one postanowienia Projektu Umowy uniemoZliwiaj4 mu zloLenie waznej i
rzetelnej oferty w postgpowaniu.



UZASADNIENIE

l" Wstep

W dniu 29 stycznia 2021 roku zostalo opublikowane ogloszenie o zam6wieniu oraz SWZ

dotyczyce przedmiotowego zam6wienia. Postanowienia umowne reguluje zalqcntknr 9 do SWZ (dalej , ,

zw arry,,Proj ektem Umowy").

Projela Umowy og6lnie sprawia wrazenie niedostosowanego do przepis6w obowi4zuj4cej od 1

stycznta2l2l r. ustawy Pzp, co powoduje, ze brakuje w nim postanowieri wynaganychprzezPzp, czElt

postanowiefrponadto jestniezgodna zjejtreiiciq,,o c4lmw zarzutachorazponi2ej. i

I l. Uzasadnienie zarztt6w odwolania

Ad zarzut nr I - art. 436 pkt 4 lit. b) tiret 4 Pzp)

Zgodnie z $ 10 Projektu Umowy, umowa bgdzie zawarta na okres 36 miesigcy.

W my6l zal art. 436 pkI 4 Pzp:

(Jmow a z awiera p o s t an owi eni a oh'ei I aj qc e w s z cz e g6 lno i ci :

4) w przypadku umdw sawieranych ns okres dtuiszy nii 12 miesigcy:

a) wysokoici kar umownych naliczanych wykonawcy z tytulu braku zaplaty lub nieterminowei

zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokolci wynagrodzenia, o

kt|rej mowaw art.439 ust. 5,

b) zasady wprowadzania zmian wysokoici wynagrodzenia w przypadku zmiany:

stawki podatlcu od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowego,

wysokoici minimalnego wynqgrodzenia za pracg albo wysokoici minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia I0 paidziernika 2002 r o minimalnym

wynagrodzeniu za pracg,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokoici stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokoici wplut do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktdrych

mowa w ustawie z dnia 4 paidziernilca 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowyclt (Dz. U.

poz. 2215 ornz z 2019 n poz. 1074 i 1572)

- je2eli zmiany te bgdq mialy wplyw na koszty wykonania zam|wienia przez wykonawcA.

$ 4 ust. 4-6 Projektu Umowy zawiera postanowienia dotycz4ce waloryzacji parametr6w cenowo-

kosztowych, o kt6rych mowa w art. 436 pkt 4 Prp,jednakze z pominigciem zasad gromadzenia i

wysokoSci wplat do pracown iczy ch p1an6w kapitalowych.

W konsekwencji, skoro Projekt Umowy przewiduje zawarcie umowy na okres dtazszy niL

12 miesigcy, a brak w nim uregulowania kwestii zasad i koszt6w PPK, konieczrre jest

wprowadzenie odpowiednich ztnran do Projektu Umowy.



Ad zarzut nr II - art. 439 ust. 1 i 2 Pzp)

Zgodne z art. 439 Pzp:

Art. 439. [Zasady wprowodzania w umowie na roboty budowlane lub uslugi zmian wysokoici

wynagro dzenia naleinego wykonawcyJ

I. Umowa, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane lub uslugi, zawa.rta na okres dlutszy nii
12. miesigcy, zawiera postanowienia dotyczqce zasad wprowadzania zmian wysokoici

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materialow lub koszt6w

zwiqzanych z realizacj q z am6wienia.

2. W umowie olcreila sig:

I) poziom zmiany ceny material6w lub koszt6w o ktdrych mowa w ust. 1, uprawniajqcy strony

umowy do 2qdania zmiany wynagrodzenia orcz poczqtkowy termin ustalenia zmiany

wynagrodzenia;

2) ' sposhb ustalania zmiany wynagrodzenia:
q) z u2yciem odeslania do wskalnika zmiany ceny materialow lub koszt6w, w szczeg6lnoici

wskainika oglaszanego w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego lub
b) przez wskazanie innej podstawy, w szczeg6lnoici wykazu rodzaj6w material1w lub kosztdw,

w przypadku kthrych zmiana ceny uprawnia strony umowy do 2qdania zmiany wynagrodzenia;

3) spos6b olveilenia wplywu zmiany ceny materialiw lub koszt6w na koszt wykonania
zam6wienia oraz okreilenie olcres6w, w kt6rych moie nastgpowat zmiana wynagrodzenia

wykonawcy;

4) maksymalnq wartoit zmiany wynagrodzenia, jakq dopuszcza zamawiajqcy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoici wynagrodzenia.

3. 127 Je2eli Ltmowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert,

poczqtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, chyba 2e

zamawiaj qcy okrei li termin w czei niej s zy.

4. Przez zmiang ceny material6w lub kosztow rozumie sig wzrost odpowiednio cen lub koszt6w
jak i ich obni2enie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjgtych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie.

Projekt Umowy nie zawiera iadnych postanowieir, kt6re spelnialyby warunki powyzszego

przepisu. Skoro za6 umowa mazostat zawarta na okres ponad 12 miesigcy, a jej przedmiotem s4

uslugi, konieczne jest wprowadzenie do Projektu Umowy odpowiednich klauzul waloryzacyjnych.

Adzarzutnrlll - art.433 pkt2Pzp

Zgodnie z arI" 433 pI<I2 Pzp, Projektowane postanowienia umowy nie mogq przewidywac:

naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiqzane bezpoirednio lub polrednio z
przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem;.

W $ 8 ust" 4 lit. c) Projektu Umowy Zamawiajqcy przewidzial zal karg umownq za brak
realizacji postanowien $ 7 - w wysokoici I0% wynagrodzenia miesigcznego wymienionego w

formularzu ofertowym - kazdorazowo po zaistnieniufaktu uchybienia.

$ 7 Projektu Umowy brzmi nastgpuj4co:



s7
l. Stosownie do Art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zam|wiefi publicznych, Zamawiajqcy Wmaga zatrudnienia przez

llJtkonawcA lub podwykonawc6w na podstawie umowy o pracg os6b wykonujqcych czynnoici w zakresie:

kompleksowego utrzymania czystoici, transportu wewngtrznego orez czynnoici pomocniczych przy obsludze pacjenta

niewymagajqcych przygotowania medycznego, je2eli wykonanie tych czynnoici polega na Wkonywaniu pracy w spots6b

ohreilony w Art. 22 $ l ustawy z dnia 26 czet'wca 1974r - Kodeks pracy (Dz. U. z 20l4ri poz, 1502 ze zmiaryami). l|Jtkaz

pracownik6w stanowi zalqcznik do Umowy.

2. lilykonawca zobowiqzuje sig, 2e pracownicy wykonujqcy czynnoici w zakresie jak wy2ej bgdq zatrudnieni na

podstawie umowy o pracA w rozumieniu przepis|w ustary z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz, U. z 2014r

poz. 1502 ze zmianami),

3. W trakcie realizacji zam6wienia na kaide wezwanie zamawiajqcego w Wznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedloiy zamawiajqcemu wskazane poni2ej dowody w celu potvvierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg przez wykonawcA lub podwykonawcg osdb wykonujqcych wskazane w ust. I czynnoibi w

t ra kci e rea I iza cji za m 6wi enia :

. poiwiadczonq za zgodnoit z oryginalem odpowiednio przez wykonawcA lub podwykonawcA kopig umowy/um6w o

pracA os6b wykonujqcych w trakcie realizacji zam6wienia czynnoici, ktdrych dotyczy ww. oiwiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokwnentem regulujqcym zalcres obowiqzk|w, je2eli zostal sporzqdzony). Kopia umowy/um6w

powinna zostat zanonimizowana w spos6b zapewniajqcy ochrong danych osobowych pracownilc6w, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r". o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnoici bez adres6w, nr PESEL

pracownik6w). Imig i nazwLsko pracownilca nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zqwarcia umo@,

rodzaj umowy o prac€ i wymiar etalu powinny byi mo2liwe do zidentyfilcowania,'
. zaiwiacJczenie wlaiciwego oddzialu Z(JS, potwierdzaiqce oplacanie przez wykonawcg lub podwykonawcg sldadek

na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie um6w o plac? za ostatni okres

rozliczeniotvy;
. poiwiadczonq za zgodnoll z oryginalem odpowiednio przez wykonawcA lub podwykonawcg kopig dowodlt

potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczeri, zanonimizowanq w spos6b zapewniaiqcy

ochrong danych osobowych pracownilcdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych. Imig i naauisko pracownika nie podlega anonimizacii.

4. Zamawiajqcy wymaga, aby lYykonawca przed rozpoczgciem wykonywania uslugi oraz co miesiqc przez caly ohres

ich realizacji sktadat Zamawiajqcemu oiwiadczenie o sposobie zatrudnianiq os6b wykonujqcych czynnoici, o ktdrych

mowaw ust. L

5, Z tytutu niespelnienia przez wykonawcA lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracA

os6b wykonujqcych wskazane w ust I czynnoici, zamawiajqcy przewiduje sankcjg w postaci obowiqzku zaplaty przez

wykonawcA kary umownej w wysokoici okreilonej w S 8 rriniejszej umowy. Niezlo2enie przez wykonawc? w

wyznaczonym przez zqmowiajqcego terminie 2qdanych przez zamawiajqcego dowod6w w celu potvvierdzenia spelnienia

przez wykonawcA lub podwykonawc? W)moglt zatrudnienia na pod.stawie umow o prac? traktowane bgdzie, jako

niespelnienie przez wykonawcA lub podwykonawcg wymogu zatntdnienia na podstawie umowy o pracg os6b

wykonujqcych wskazane w ust. I czynnoici.

6. lt przypadku uzasadnionych wqtpliwoici co do przestrzegania prawd pracy przez wltl6zncnusg lub podwykonawce,

zamawiajqcy mo2e zwr6ci6 sig o przeprowadzenie kontroli przez Paistwowq Inspekcig Pracy.

7. W przypadku zmiany pracownika iwiadczqcego wyndenione w ust. I uslugi, l4jtkonawca zobowiqzany bgdzie do

zaw i a d o m ienia Za m a wi aj q c e go.

Nalezy w tym miejscu podkreSlid, 2e obowi4zkt dotyczqce zatflrdnienia przez wykonawcA na

potrzeby zam6wienia os6b w oparciu o stosunek pracy 1 zwr4zane z weryfrkacj4 spetrnienia tego

obowi4zku nie spelniaj4 warunku bezpoSredniego lub cho6by poSredniego zwiqzktr z przedmiotem

umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, w mySl art. 433 pkt 2Pzp'

Jak trafnie podniesiono w doktrynie odnoSnie komentowanego przepisu, zakazano tym

samym, aby zamawiajqcy przewidywali lcary umowne w oderwaniu od tego, czy wykonawca w

spos1b naleiyty realizuje zamdwienie. (Jarzynski Witold [red.], Ustawa Prawo zamiwiefi

publicznych. Komentarz, }dust Read Media,2020, s, 1248). Przedmiotem zam6wienia s4 uslugi



utrzymania czysto6ci, transportu wewn4trzszpitalnego i czynnoSci pomocnicze przy pacjentach. Nie
jest przedmiotem zam6wienia prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Nie wystgpuje zatemLaden

rwiqzek przedmiotowy migdzy zatradnieniem pracownik6w i dostarczaniem Zamawiajqcemu

odpowiedniej dokumentacji pracowniczej aprzedmiotem zam6wienia. W konsekwencji, konieczne
jest wykre6lenie postanowieri Projektu Umowy przewidujEcych karE umowng za niespelnienie

obowi4zk6w zwi4zanych z zatrudnieniem os6b skierowanych do wykonania zarn6wienia w oparciu

o stbsunek pracy.

Ad zarzut nr IV - art. 433 pkt 4 Pzp

Zgodnie z art. 433 pkt 4 Pzp, Projektowane postanowienia umow nie mogq przewidywa|:
mo2liwoici ograniczenia zakresu zam6wienia przez zamawiajqcego bez wskazania minimalnej
wartoici lub wielkoici iwiadczenia stron.

$ 4 ust. 8 Projektu Umowy brzmi zaS nastgpuj4co:

8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prqwo do czasowego wylqczenia czgici powierzchni z realizacji
zam6wienia w nastgpuj qcy przypadkach :

a) remont plac|wek objgtych zamowieniem

b) brak podpisanej umowy z NFZ na dany rodzaj zam|wienia
c) z przyczyn niezale2nych od Zamawiajqcego

d) wynajem pomieszczen przez Zamawiajqcego, podmiotom zewngtrznym

Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust.2 podlega proporcjonalnie zmniejszeniu od momentu

wylqczenia do momentu ponownego przywr6cenia do u2ytkowania. Zamawiajqcy poinformuje na
piimie l(ykonawcA o wylqczeniu powierzchni.

Powy2sze postanowienie nie zawiera ani wskazania minimalnej wartoSci przedmiotu
zam6wienia ani wielkoSci Swiadczenia stron.

Na skutek tak skonstruowanego postanowienia umownego wykonawca nie ma ladnej
gwarancji, iz czasowe wylqczenia czgSci powierzchni z rcalizacjt zam6wienia nie bEdq mia+y

charakteru przewleklego, czgstego albo tez niespodziewanego. Wykonawca zobowi4zany zal jest

ponieS6 okre6lone koszty stale, takie jak nabycie i utrzymanie okre6lonej iloSci Srodk6w czystoSci i
sprzgtu do wykonania ustrugi na podstawie dlugoterminowych um6w z dostawcami, do tego koszty
kredytu, leasingu itp., zal nagtre ograniczenia wykonywania uslugi powoduj4 niekiedy koniecznoS6

zwolnief pracownik6w, i to w trybie ekonomicznym, za co, zgodnie z ustaw4 o zwolnieniach
ekonomicznych, nalezne im s4 odprawy (art. 8 ustawy o szczeg6lnych zasadach rozwiqzywania z

pracownikami stosunk6w pracy z przyczyn niedotycz4cych pracownik6w). Dzieje sig tak, gdyz

zgodnie z teoi4 ekonomii, w kr6tkim okresie co najmniej jeden crynnrk produkcji jest niezmienny,

stEd pojawiaj4 sig koszty stale, kt6rych w kr6tkim okresie wykonawca nie jest w stanie

wyeliminowai w wypadku ograniczenia wielkoSci przedmiohr zam6wienia przez zamawiaj4cego"

Ponadto, istnieje prawidlowoS6 ekonomiczna, zgodnie zkt6r4 im wigkszy przedmiot zam6wienia,
tym niLsze koszty ponosi wykonawca (tzw. ekonomiczn), efekt skali - koszty nie rosn4 wprost
proporcjonalnie do wielkoSci produkcji, lecz malejq), na skutek czego w takim wypadku
wykonawca jest w stanie zaoferowat ni2sz4 ceng. JeSli jednak juL po zawarciu umowy przedmiot



zam6wienia zmaleje w stopniu znacznym, oka2e sig, ze wykonawca nie jest w stanie osi4gnE6

efektu skali i otrzymuje wynagrodzenie po cenach ni2szych od takich, jakie zaoferowalby, gdyby
jeszcze przed zLoLeniem ofert zamawiajqcy zmniejszyl przedmiot zam6wienia. W dodatku,

wykonawca ponosi tzw. koszty alternatywne, czylt koszty ,,utraconych szans", gdyL poprzez

fluktuacje wielko6ci przedmiotu zam6wienia zobowi4zany jest rffzymat w gotowoSci - w rezerwie

- okre6lon4 ilo56 personelu, sprzgtu i asortymentu na wypadek naglego przywr6cenia wyl4czonej

powierzchni do realizacji, kt6re to zasoby m6glby wykorzystad do Swiadczenia uslug w innym

miejscu, pozostawione zai w gotowoSci generuj4 tylko koszty, za| sprzEt dodatkowo ulega utracie

warto6ci, a asoftyment (np. zakupione Srodki czystoSci) moze utraci6 datE przydatno6ci do uLycia.

W konsekwencji, uzasadniony byl zabieg ustawodawcy, pozwalaj1cy zagwarantowat

wykonawcy minimalny putrap wielkoSci zam6wienia, kt6rego zamawiajqcy zmniejszyt nie mole.

Ponadto, jak trafnie stwierdzono w doktrynie w odniesieniu do komentowanego przepisu,

Zamawiajqcy w umowie nie mo2e zastrzegac sobie prawa do ograniczenia zalvesu zamdwienia bez

wskazania minimalnej wartoici lub wielkoici iwiadczenia stron. Oznacza to, 2e przedmiot umowy

powinien byt olcreilony w taki spos6b, by wykonawca m6gl ustalit minimalny, pewny zakres lub

wielkoi| przyszlego swojego iwiadczenia oraz wysokoii odpowiadajqcego mu iwiadczenia

zamawiajqcego. llymiar tego zakazu jest dwojaki. Po pienusze, chroni on wykonawcg przed

stratami ponoszonymi w zwiqzku z koniecznym zabezpieczeniem iwiadczenia w malcsymalnym

zakresie, w sytuacji gdy rzeczywisty zalves realizacji umowy jest znacznie mnieiszy czy wrgcz

znikomy. Po drugie, zgodnie z art. 99 ust. I PZP przedmiot zam|wienia, a co za tym idzie -
przedmiot umow)), opisuje sig w spos6b jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie

dokladnych i zrozumialych olveilen, uwzglgdniajqc wymagania i okolicznoici mogqce miec wplyw

na sporzqdzenie oferty. Niewqtpliwie okolicznoiciq wplywajqcq na sporzqdzenie oferty iest
okreilenie w dokumentach zamdwienia tzw. zakresu gwarantowanego zamiwienia (co do zasady

cena oferty jest uzale2niona od zakresu lub wielkoici iwiadczenia). Przy tym olteilenie w opisie

przedmiotu zam6wienia zakresu gwarantowanego nie jest wystarczajqce, jeili zamawiajqcy w

projekcie umowy zastrzega mo2liwoic zmniejszenia zam1wienia na etapie jego realtzacji.

Zastrze2enie prawa nieograniczonej ingerencji w iloi6 zamawianych dostaw (precyzyjnie wskazanq

w opisie przedmiotu zam6wienia), poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy, KIO w wyr

z 2.1.2017 r. (KIO 2346/16, niepubl.) uznala za niedopuszczalny brak pewnoici po stronie

wykonawcy co do jednego z istotnych element6w kalkulacji ceny, tj. iloici zamawianych dostaw,

warunkujqcego rzetelnq wyceng oferty. Izba wskazala, ie zastrze2enie takie prowadzi tak2e do

naruszenia uczciwej konkurencji, poniewai wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych

na temat iloici zamawianych dostaw, zdani sq na wlasne, r62ne dla ka2dego wykonawcy oceny co

do prawdopodobnych potrzeb zamawiajqcego. Zatem, jeili nawet zamawiaiqcy nie jes.t w stanie w

precyzyjny spos6b okreilic swoich potrzeb, dla zaspokojenia ktLrych udziela zam6wienia, nie moze

okreili| jedynie maksymalnej wartoici zobowiqzania i zastrzec, 2e zam6wienie bgdzie realizowat

wedlug bie2qcych, rzeczywistych potrzeb. Zobowiqzany jest wskazat minimalnq wartoit lub

wielkoi| lwiadczenia stron. Zamawiajqcy mo2e w takim przypadku skorzystat r6wnie2 z instytucji

prawa opcji, ktdre pozwala na rozszerzenie zam6wienia podstawowego o towarzyszqce mu uslugi

lub dostawy" (Jaworska Marzena [red.], Prawo zam|wien publicznych. Komentarz, C.H. Beck,

2021, [w]: komentarzdo aft.433, pkt B.4).



W konsekwencji, konieczne jest

umownego.

Ad zarzut nr V - art. 441 ust. 1 pkt 1-3 Pzp)

przeredagowanie komentowanego postanowienia

4fi. 441Pzp stanowi, co nastgpuje:

Art. 441. [Postanowienia umowne przewidujqce opcjgJ

I. Zamawiajqcy mo2e skorzystac z opcji, jeieli przewidzial opcjg w ogloszeniu o zamdwieniu

lub w dokumentach zam1wienia w postaci zrozumialych, precyzyjnych i jednoznacznych

'p o s tanowi en umowny ch, kt 6re I qczni e s p e lni aj q n as t gpuj qc e w arunki :

1) okreilajq rodzaj i malrsymalnq wartoi| opcji;
2) olcreilajq okolicznoici skorzystania z opcji;

, nie modyfikujq og6lnego charakteru umowy.

2, Czynnoici dokonane na podstawie postanowien umownych przewidujqcych opcje z
naruszeniem ust. I podlegajq uniewainieniu.

$ 4 ust. 9 Projektu Umowy brzmi zaS nastgpuj4co:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dodatkowego zakupu uslugi wynikajqcego ze zwigkszenia

powierzchni do sprzqtania.

Na pierwszy rnfi oka narntca sig brak precyzji, czy postanowienie to w og6le skierowane jest do

Wykonawcy, czy tylko informuje go o tym, ze w razie zwigkszeniapowierzchni Zamawiaj4cy moLe

w trybie zam6wienia publicznego naby6 uslugg na zwigkszonej powierzchni od tego lub innego

wykonawcy. JeSli jednak takie postanowienie jest adresowane do Wykonawcy (tj. do podmiotu, z

kt6rym bgdzie zawarta umowa na podstawie Projektu Umowy), to jest ono dalece nieprecyzyjne i
nie spelnia kryteri6w art. 441. Nie wskazano bowiem rozmiaru nabycia kolejnych uslug, a tak2e

okoliczroSci, w jakich to moze nastEpi6, mohe zaS dojS6 do modyfikacji og6lnych warunk6w
umowy, gdy? nie opisano takie, jakiego rodzaju uslug ma dotyczy6 komentowane postanowienie i
azy ptzypadkiem nie okaze sig, 2e znacznie r62niqcych sig od dotychczasowego przedmiotu
zam6wienia. Zdaniem Odwoluj4cego, optymalne bgdzie uzupelnienie tak okreSlonego prawa opcji
przez zastosowanie warunk6w arl. 455 ust. 3, kt6ry stanowi o dopuszczalnoSci zmiany umowy:
Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamdwienia:

3) je2eli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcg, dodatkowych dostaw uslug lub

rob6t budowlanych, a w przypadku zam|wien w dziedzinach obronnoici i bezpieczeristwa - uslug

Iub robdt budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono w zam6wieniu podstawowym, o ile staly sig one

niezbgdne i zostaly spelnione lqcznie nastgpujqce warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moie zostat dokonana z powod|w ekonomicznych lub technicznych,

w szczeghlnoici dotyczqcych zamiennoici lub interoperacyjnoici wyposa2enia, uslug lub instalacji
z am6w i ony clt w r am a ch z am 6w i eni a p o d s t aw ow e go,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotnq niedogodnoic lub znaczne zwiglrszenie koszt6w

dla zamawiajqcego,



t) wzrost ceny spowodowany ka2dq kolejnq zmianq nie przekracza 50o% wartoici pierwotnej

umowy, a w przypadku zamdwien w dziedzinach obronnoici i bezpieczeristwa lqczna wartoi| zmian

nie przekracza 50ok wartoici piertuotnej umowy, z wyjqtkiem nale2ycie uzasadnionych przypadkdw.

Powy2sze okreSla jasno, w jakich okoliczno6ciach mog4 zostat nabyte kolejne uslugi, okreSlono

takze jasno rozmrar takiego nabycia, a ponadto nie modyfikuje to og6lnego charakteru umowy.

Powyzsze bgdzie zkorzyiciq nie tylko dlaZamawiaj4cego, ale i dla Wykonawcy, gdyL ogranicza

ryzyko uniewaznienia umowy w powyzszej czg6ci, o czym traktuje art. 458 Pzp: Zmiana umory
podlega uniewainieniu, je2eli zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim

przypadku stosuje sig postanowienie umowne w brzmieniu obowiqzujqcym przed tq zmianq., i co w
konsekwencji powodowaloby konieczno6l rozhczenia przez strony wykonania umowy, kt6ra

zostala czg6ciowo uniewazniona.

Ad zarzut nr VI - art. 436 pkt 3 Pzp)

Zgodnie z art. 436 pkt 3 Pzp, (Jmowa zawiera postanowienia okreilajqce w szczeg6lnoici:

lqcznq malrsymalnq wysokoic kar umownych, ktorych mogq dochodzi| strony.

W $ 8 Projektu Umowy, kt6ry przewiduje nakladanie kar umownych, brak jest wskazania

limitu wysokoSei kar umownych, ktorych mo2e dochodzi6 Zamawiaj1cy (brak jest w Projekcie

IJmowy w og6le kar zastrze2onych narzeczWykonawcy).

W konsekwencji powy2szego, konieczne jest okreSlenie g6rnego putrapu kar, jakich zaptaty

od wykonawcy mo|e sig domagat Zamawtaj4cy.

W za\qczeniu:

1. odpis aktualny z KRS Naprz6d Hospital sp. z o'o';

2, dow6d tiszczeniawpisu;
3. potwierdzenie przeslania odwolania Zamawiaj4cemu.
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N,odL. dnia 03.02.202 | r.

PELNOMOCNICTWO

Sp. z o. o. (tlalej ja orva 126, gl-204

rejestru przedsiqbi rejestrony: Sqd

zi-Sr6dmie5cia w Lo 179410, REGON
123118500, o kapitale zakladowym w wysoko5ci 5.000 zl, reprezentowana przez Radoslawa
Maraszka - Prezesa Zarz4du uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Sp6lki,

w zwi4zku z urnow4 o praca zawarlq przez Sp6lkg z Pani4 Klaudi4 Bartczyk, legitymui4c4 sig
dowodem osobistym nrAWM 05 0995,'uv przedmiocie:

l. przygotowywania i skladania ofert w postQpowaniach o udzielenie zam6wienia publiczrego w
, ri,. imieniu inarzeaz Sp6lki,

2. reprezentowania Sp6lki w postgpowaniach odwolawczych przed Krajow4 Izbq Odwolawcz4, w

' fy- do uczestniczeniaw rozprawach i posiedzeniach przed tlm organem oraz skladania odwolafr,
przystqpieri do postgpowania odwolawczego, sprzeciw6w, opozycji oraz innych pism w tych
postgpowaniach, a tak2e do cofania wszystkich w/w pism,

3. reprezentowania Sp6lki wobec zanar,viajqcego w postepowaniach o udzielenie zam6wienia
publicznego,

ninieiszym udziela:

,r,,:. i,.

Pfiiii nauOii Bartczyk legitymujqcej sig doworlem osobistym nr AWM 050995- pracownika Naprzdd
Holspitat Sp. z o.o.,

I pelnomocnictwa

do reprezentowania Sp6lki w postgpowaniu odwolawczym dotyczqcym zam6wienia publicznego
ogloszonego przez Zamawiaj4cego: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnei, ul. Kiliirskiego 29,

' 
08-l l0 Siedlce w rarnach postgpowania o udzielenie zam6wienia na: ,,kompleksowe utrzyrnanie czystoSci,

,r, i1.tlan$port wewngtrzny oraz czynlosci pomocnicze przy obshrdze pacjenta niewymagajqce przygotowania

, r mqdyczncgo na oddzialach szpitala SPZOZ przy uI. Starowiejskiei 15, kompleksowe utrzTrmanie czystodci
, i i,;or4zr czynnoSci pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na

" t', oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czysto(ci w
, plac6wkach SPZOZ Siedlce", Nr sprawy: utrzymanie czysto\cil2l2)2l

wobec: Kraiowej Izby Odwolawczej, Zamawiajqcego oraz pozostalych organ6w, o kt6rych mowa w ustawie
z II wrzelnia 2019 r. - Prawo Zanowieh Publicmych, w tym do dokony'wania w irnieniu i na rzecz Sp6lki
nastgpuj4cych czynno6ci: uczestniczenia w rozprawach i posiedzeniach przed Kraiow4 Izbq Odwolawcz4 oraz

, skl4dar;ia odwolafi, przyst4pieri do postgpowania odwola\tyczego, sprzeciw6w, opozycii oraz innych

i,Fisrp w tych postgpowaniach, a tak2e do cofania wszystkich w/w pism.
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