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ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwolania

, Szanowni Paristwo,

W zwi4zku z wniesieniem do Prezesa Krajowej Izby OdwoLawczej w dniu 202I-02-08
odwolania, dotyczEcego postgpowania prowadzonego na podstawie przepis6w ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm,) w trybie
przetargu nieograniczonego, na:

kompleksowe utrrymanie crystoSci, transport wewngtrzny ora;z czynnoSci pomocnicze
prry obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach
szpitala SPZOZ prry ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrrymanie crystoSci oraz
czynnoSci pomocnicze pyzry obsludze pacjenta niewymagaj4ce prrygotowania
medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz
kompleksowe utrrymanie czysto5ci w plac6wkach SPZOZ Siedlce,

.t:,|'
l,; ,,,'it' ,uprzejmie Paristwa informujemy,iz jego treSi jest nastgpuj4ca: treSi odwolania w zaN1czeniu.

ii a ,: il'i I ,l

i't,i,'
't: Zgodnie z art. 524 ustav,ry w zaNqczeniu przekazujemy kopig odwotania jednoczeSnie

: wzywaj4c Paristwa do przyst4pienia do postgpowania odwolawczego.

Prosimy o zgloszenie przyst4pienia do postgpowania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwolania wedlugzasad okreSlonych w art. 525 ust. 1 ustawy.

Zamawiajqcy

S iedlce dnta: 2021 -02-0 8



Wrocfaw, dnia 08,02.2021 r,

Prezes Krajowej lzby Odwofawczej

ul. Postqpu t7A,02- 676 Warszawa

Odwofujqcy:
lmpel Facility Services sp, z o.o,

ul. Slq2na 118, 53-L1L Wroclaw

KRSr 0000005901

NIP: 9542250979

Numer telefonu: 510 012 503

Ad res poczty e lektronicznej : d.pad zil<@im pel.pl

Przedstawiciel (imig i nazwisko): Dariusz padzik

Ad res poczty e lektronicznej pelnomocn ika : cl. padzik(ai m pe l. pl

Zamawiajqcy:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Kilifiskiego 29

0B-110 Siedlce

Ad res poczty e le ktro n icznej : p rzeta rgi @ s pzoz-sied lce. pl

ODWOT.ANIE

Na podstawie art. 513 ustawy z 11,.09.2019 r. - Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U" poz. 2019) -
dalejr p,z'p., sktadamy odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowieri
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
w trybie przetarBu nieograniczonego pn.:,,Kompleksowe utrzymanie czysto3ci, transport wewnqtrzny
o.raz czynno(ci pomocnicze przy obstudze pacjenta niewymagajqce przygotowania medycznego na

oddziatach szpitala sPZoZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czysto(ci oraz
czynnoSci pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagajEce przygotowania medycznego na

oddzialach.szpitala SP ZQz przy ul. Bema22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czysto$ci w
plac6wkach SPZOZ S ied lce".

(z na k po stq powa n ia : utrzyma n ie czysto!;ci | 2 / 2O2L).

l. Okre6lenie przedmiotu zam6wienia (numer ogloszenia):

Nr ogloszenia 2oZLlS 020-046124 z dnia 29.0j. .202! rol<a,



,,Kompleksowe utrzymanie czysto6ci, transport wewnqtrzny oraz czynnoSci pomocnicze przy
obsludze pacjenta niewymagajqce przygotowania meclycznego na odcjzialach szpltala S1ZOZ przy ul,
Starowiejskiej L5, kompleksowe utrzyrnanie czystodci oraz czynnoSci pomocnicze przy obsludze
pacjenta niewymagajqce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala Sp ZOZ przy ul. Bema 22.

w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czysto$ci w plac6wkach SPZOZ Siedlce".

ll. Wskazanie czynno6ci lub zanieehania ezynno6ci Zamawiajqcego, kt6rej zarzuca siq
niezgodno56 z przepisami ustawy oraz zwiqzle przytoczenie zarzut6wz

Odwoluiqcy za rzuca Zamawiaiqcem u na ruszen ie nastq puiqcych przepis6w:

L) art' t6 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkur.enct'i

oraz rdwnego traktowania Wykonawcdw przy formutowaniu postanowiefi ogloszenla

o zam6wieniu oraz SWZ; z uwagi na prowadzenie postq.powania w spos6b naruszajqc!
zasady uczciwej konkurencji i r6wnego traktowania wykonawc6w, wyra2ajqcv siQ w tym, i2

niejednoznacznoGi i brak wyczerpujqcego zakresu przedmiotu zam6wienia uniemoiliwia
zlo2en ie p rzez Wykona wc6w po 16 wnywa I nych ofe rt.

2l art. 433 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiajqcego usta,lehia

w treSciSWZ minimalnej wartoSci lub wielko6ci $wiadczenia stron,
Dokonywanie opisu przedmiotu zam6wienia w spos6b niejednoznaczny i niewyczerpujqcvr za

pomocE okreSleri nieprecyzyjnych i o96lnych tj. w spos6b nieuwzglqdrtiajqcy WszrlStkiih
wymagad iokoliczno(ci mogqcych miei wptyw na sporzqdzenie oferty orazw spos6b, kt6ry
utrudnia uczciwq konkurencjq, Dziatanie Zamawiajqcego prowadzi do sytuacji, w kt6r,ej
bqdzie on mial mo2liwodi dowolnego interpretowania i stosowania mechanizmu obni2enia
(wplywajqceSo na zmianq wynagrodzenia bqdqcego istotnq w rozumieniu art.454 ust;2
ustawy pzp zmianq postanowief zawartej umowy), co narusza zasadq swobody um6w
wyra2onq w art, 3531 kodeksu cywilnego, W konsekwencji powy2szego Zarnawiajqcy
pozbawia Wykonawc6w mo2liwoici dokonania rzetelnej oceny ryzyka zmiany wysoko(ci
wynagrodzenia na skutek stosowania obnizenia, kt6r.a powinna byi dokonywana w oparciu o
jednoznaczne i jednolicie interpretowane przez wszystkich Wykonawc6w kryteria. pr:owadzi

to z kolei do niemo2liwoSci przyjqcia przez Wszystkich Wykonawc6w tych samych zalo2e6
przy budowie swoich ofert, a tym samvm obliczenia ich ceny, kt6ra stanowi istotne kryterium
oceny ofert w niniejszym postqpowaniu. CzynnoSci Zamawiajacego, jako sprzeczne z.

bezwzglqdnie obowiqzujqcymi przepisami prawa sq w konsekwencji niewa2ne zm6clart. 5g

5 r kodeksu cltwilnego, Zgodnie z art. 454 ustawy Pzp istotna zmiana umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postepowa n ia o udzie le nie zam6wien ia.

3) art.436 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiajqcego ustalenia w tre3ci SWZ
lqcznej maksymalnej wysoko6ci kar umownych, kt6rych mogq dochodzi( strony,

4l art,436 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiajqcego ustalenia wtre$ciSWZ,
zasad wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia w przypadku:

a. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrotalotnemu lub wysoko5ci stawki na ubezpieczenie spoleczne lub ubeapieczenie

zdrowotne



1)

2l

b' zmiany zasad gromadzenia i wysokogci wplat do pracowniczych plandw

kapitalowych, o kt6rych rnowa w ustawie z dnia 4 pa2dziernika 2018r. o
pracowniczych pla nach kapitatowych,

5) art. 439 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiajqcego ustalenia w tre$ci SWZ zasad

wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia nale2nego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny ma teria16 w I u b koszt6w zwiqza nych z r ealizacjqza m6wie nia,

lll. Wnibsek (iqdanie), co do rozstrzygnlqela odwolania:

W zwiqzku z powy2szymi zarzutami Odwotujqcy wnosi o uwzglqdnienie odwolania oraz
nakazanie Zamawiajqcemu dokonania zmiany tresci SWZ poprzez zmianq projektowanego
postanowienia umowy poprzez:

skreSlenie minimalnego zal<resu zamdwienia i dodanie w zalqczniku nr g do SWZ ,,Wz6r
umowy w $ 4 postanowienia o tre5ci: ,,Zmniejszenie wysokoici wynogrodzenia naleinego
Wykonawcy w przypadku zaistnienio okolicznolci, o kt1rych mowa w ust. 7 i B moie wyno5it
maksymalnie 20/o wynagrodzenia brutto wskazanego w g 4 rJst. 7,,.

Ustalenie maksymalnej wysoko6ci kar umownych poprzez dodanie w zatqczniku nr 9 do SWZ

',,Wz6r umowy" w 5 B postanowienia o tre(ci: ,,lqczna wysokoit nale2nolci, jakie Wykonawca

bqdzie zobowiqzany zaptacit ZomowiajqcemtJ z tytulu kor umownych. o kt6rych mowq w ust,

$ 8 ust 4 wzoru umowy nie mo2e przekroczyi 20% wynagrodzenio brutto wskazonego w S 4

ust' 7 Umowy. Naliczenie kar umownych nastqpi po uprzednim pisemnym zgloszeniu
Wykonawcy zastrzeiefi w ramach postqpowanio reklamacyjnego niezwlocznie od momentu
stwierdzenio przypadk6w niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy. Brak

niezwlocznego usuniecia przez Wykonawcq stwierdzonych przypadkdw niewykonania lub
nienoleiytego wykonanid umowy winien by( stwierdzony w formie protokolu reklamacyJnego
przez komisiq z udzialen przedstawicieli Zamawiajqcego. Niezwlocznie od momentu
stwierdzenia zastrzeieri, okreilony zostanie zakres naruszenia oraz wnioski pokontrolne, po

spetnleniu powyiszego Zamawiajqcego uprawnionyt bqdzie do naloienia kary umownej".
uzupelnienie zapis6w dotyczqcych waloryzacji umo2liwiajqcych wykonawcom zmianq
wynagrodzenia w przvpadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko6ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenia zdrowotn e oraz uzupelnienie zapis6w swZ dotyczqcych waloryzacji
umozliwiajqcych wykonawcom zmianq wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad

gromadzenia i wysoko3ci wptat do pracowniczych plan6w l<apitatowych poprzez wykreSlenie

54ust.6pktb)ic)izmianqpostanowieriumownychwS4ust.4-6wnastgpujEcyspos6b:

,,7, strony postonawiajq, ii dokonojq w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia

w wypodku wystqpienio jednej ze zm'ran przepis6w wskazanych w art. 436 pkt 4 ustowy
z dnia TL wrzeinia 2079 r, Prawo zamiwiert publicznych, tj. zmiany:

d, stawki podatku ad towor6w i ustug,

b. wysokoici minimalnego wynagrodzenio zo pracQ ustalonego na podstawle ort.2 ust.
3.5 ustqwy z dnia L0 poidziernika 2002 r. o minimalnym wynqgrodzeniu zq pracQ,

c. zasod podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoici stawki sktadki no ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

3)



d, Zasad gromadzenia Iwysokoiciwplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o kt6iych

mowd w ustawie z dnia 4 paidziernika 201"8r. o pracowniczych planach kapitalowych.

2. Zmiana wysol<oici wynagrodzenia obowiqzywot bqdzie od dnia wejicia w Lycie

zmian, o kt6rych mowl w ust 1.

3. W wypodku zmiany, o ktorej mowa w ust. L lit. a) wartoit netto wynaqrodzenia

Wykonawcy nie zmieni siq, o okreflond w aneksie wartoii brutto wynogrodzenia zostanie

wyliczona na podstowie nowych przepisaw.

4, W przypodku zmiany, o ktdrej mowd w ust 1 lit. b) wynagrodzenle Wykonawcy

ulegnie zmionie o wartoSt wzrostu calkowitego kosztu Wltkonawcy wynikajqcq ze

zwiqkszenia wynogrodzei osob bezpoirednio wykonujqcych zamawienie do wysokoici

aktualnie abowiqzujqcego minimolnego wynagrodzenia, z uwzglqdnieniem wszystkich

obciqieri publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenio.

5. W przypadku zmiany, o kt6rym mowd w ust 7 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o wortoit wzrostu calkowitego lcosztu Wykonawcy, jakq bqdzie on

zobowiqzany dodatkowo poniei( w celu uwzglqdnienio tej zmiony, przy zochowaniu

d oty c hcz as ow ej kw oty n e tto wy n a g r od z e n i a os o b b e zp oi re d n i o wy kon uj qcych

zamowienie

ne rzecz Za m ow iajqce go,

6. Zo wyjqtkiem sytuacji, o ktorej mowo w ust.1,lit. a), wprowadzenie zmiqn wysokoici

wynogrodzenia wymaga uprzedniego ztoienia przez Wykonawcq oiwiodczenio o

wysokoici dodatkowych kosz|w wynikajqcych z wprowadzenia zmian, o kt6rych mowo w

ustLliterab)icid).
7, Zmiony treici umowy wymoqaiq zachowonia formy pisemnei pod rygorem

niewa2noici".

e, Uzupetnienie zapis6w o zasady wprowadzenia zmian wysoko6ci wynagrodzenia

nale2nego wykonawcy, w przypadl<u zmiany cen materiat6w lub l<oszt6w zwiqzanych z

realizacjq zam6wienia i dodatnie do zalqcznika nr 9 do SWZ ,,Wz6r Llmowy".

lV. Wskazanie interesu Odwofujqcego:

Odwotujqcy oSwiadcza, iL ma interes w zlo2eniu niniejszego odwolania, poniewaZ obecne

postanowienia ogtoszenia o zam6wieniu iSWZ naruszajq przepisy ustawy Prawo zamdwiefi

publicznych a w konsel<wencji uniemo2liwiajq mu zio2enie ofert, zgodnych z przepisami ustawy

prawo zam6wieri publicznych i ubieganie siq tym samym o przedmiotowe zam6wienie. Realizacja

zam6wienia przy istnieniu kwestionowanych postanowied SWZ uniemo2liwienia Odwolujqcemu

udzial w postqpowaniu, r6wnie2, dlatego,2e wykonanie umowy na warunl<ach ustalonych we wzorze

umowy, nara2a Odwolujqcego na szkodq w postaci koniecznoSci poniesienia naklad6w na organizacjQ

ustugi przy braku mozliwo6ci jej sprzeda2y, co prowadzi do pozbawienia Odwotujqcego realnych

korzySci finansowych wynikajqcych z tytutu realizacji niniejszego zam6wienia,

V. Termin na zloienie odwolania:

Stosownie do przepisu art.515 ust. 1pkt. 1) Ustawy odwolanie wobec czynnofci Zamawiajqcego

stanowiqcej podstawq jego wniesienia wnosi siq w terminie 10 dni od przekazania informacji o

czynnoSci zamawiajqcego stanowiqcej podstawq jego wniesienia, je2eli informacja zostala prze,kazana
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przy uZyci u Srod k6w ko m u n ika cji e lelct ron icznej,

WartoSC przedmiotowego zamdwienia przekracza kwoty okreSlone w przepisach wydanych na

podstawie art. 3 Ustawy.

Zamawiaiqcy w dniu 29.01.,202I roku opublikowal oraz przel<azal SWZ, co oznacza, 2e odwolanie
zostafo wniesione z zachowaniem ustawowego terminu,

UZASADNIENIE

Zamawiajqcy prowadzi postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego pn.: ,,Kompleksowe
utrzymanie czysto6ci, transport wewnqtrzny oraz czynnoSci pomocnicze przy obsfudze pacjenta

niewymagajqce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej L5,

kompleksowe utrzymanie czysto6ci oraz czynnoSci pomocnicze prz1 obsludze pacjenta

niewymagajqce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ut. Bema 22 w
Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czysto6ci w plac6wkach SPZOZ Siedlce". - w trybie przetargu
nieograniczonego.

W dniu 29 stycznia 2o2I r. zostaio opublikowane ogloszenie o zam6wieniu oraz SWZ dotyczqce
przedmiotowego za mdwienia.

Postqpowanie prowadzone jest na podstawie przepis6w ustaw z dnia Ll wrze6nia 2OI9r. (Dz. U. 2019
poz.2019 ze zm,l

Ztrzut naruszenia art. 16 Pzp oraz art. 433 pkt 4 Pzp

Zgodnie z treSciq SWZ, w tym w szczeg6lnoSci par,4 ust. 7 i B wzoru umowy:
7. W przypadku zmniejszenia lub zwiqkszenia powierzchni u2ytkowej w stosunku do okre6lonej

w 5 1 powierzchniobjqtej Lrmowq, wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust" 2 podlega
zmniejszeniu lub zwiqkszeniu proporcjonalnie, od momentu wyfqczenia lub wlqczenia, dla
powierzchni u2ytkowej zgodnie z przedstawionq kalkulacjq cenowq, Zamawiajqcy poinformuje
na pi5mie Wykonawcq o wylqczeniu lub wtqczeniu powierzchni. Wszelkie zmiany
wynagrodzenia dokonane bqde w formie aneksu pod rygorem niewa2nojcitakich zmian.

2, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do czasowego wylqczenia czq$ci powierzchni z realizacji
zam6wienia w nastqpujqcy przypad kach :

a) remont plac6wek objqtych zam6wieniem

b) brak podpisanej umowy z NFZ na dany rodzajzam6wienia
c) zprzycz1n niezale2nych od Zamawlajqcego

d) wynajem pomieszczefi przez Zamawiajqcego, podmiotom zewnqrrznym
Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust.2 podlega proporcjonalnie zmniejszeniu od momentu
wylqczenia do momentu ponownego przywrdcenia do u2ytkowania, Zamawiajqcy poinformuje na
pi6mie Wykonawcq o wylqczeniu powierzchni.



Odwolujqcy podnosi, 2e powy2sze postanowienia SWZ naruszajq Prawo zamdwief publicznych, gdy2

Zamawiajqcy nie okre6lit minimalnego zal(resu zam6wienia jednocze(nie zastrzegajqc dla siebie w

ww. posta nowien iach SWZ mo2liwo(i dowol nych ogra nicze ri wielkoSciowych,

Zgodnie z art, 433 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mog4 przewidywa6

mo2liwo6ci ograniczenia zal<resu zam6wienia przez zamawiajEcego bez wskazania miniinalnej

wa rtoici lub wielkoSci 6wiadczenia stron.

OdwolujEcy podl<re6la, i2 takie dziatania Zamawiajqcego stojq w sprzecznoGc[

z celem nowelizacji przepisu art, 433 ustawy Pzp. Uzasadnieniem nowelizacji przywolanego

przepisu art. 433 ustawy Pzp byto m.in,, 2e ,,specyfiko ksztaltowonio treicl umowy, kt6ro de facta

ksztaltowana jest przez zamawiajqcegq co powoduje w wielu przypadkoch ww. negatywne praktyki

powodujq potrzebe wzmocnienia kwestii bardziej proporcionolnego podeiScia do praw i obowiqzk6w

stron, Skutkiem tego przep'isu jest jasno dyrektywa dla zomqwioiqcych, aby postonowleh umownych

nie ksztultowat w spos6b roiqco nieproporcjonolny, o co zo tym idzie nie przerzuca| ws:zystkich rytyk

reolizacji zamowienid nd vtykonowcq. Wprowodzenie tei zasady nie ma na celu uniemoiliwienie

zamowiajqcym tokiego uksztaltowonia treici umowy, kt6ry jest uzasadniony specyfikq, rodzoiem'

wartoiciq, sprawnq realizacjq zom6wienio, a jedynie eliminacie postanowieti umowy rotqco

noruszajqcych interesy wykonawcow, Wykonawcy maiqcy zastrzeienia do zoproponowanych

postanowiefi umownych bgdq mogli je zweryfikowai przez skorzystanie z odwolsnia w tym zokresie",

Odwotujqcy wskazuje,2e zgodnie z Prawem zam6wief publicznych opis przedmiotu zam6wienia

powinien wskazywa6 w szczeg6lno6ci zakres zam6wienia, Innymi slowy powinien on olcre$lai,,ilo3i

zam6wienia" (por, wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIOIUZP 1329/OS), PrecyzyjnrT opis

przedmiotu zam6wienia pod wzglqdem ilo6ciowym umo2liwia, bowiem wykonawcom prawidlowe

:skalkulowanie ceny oferty, bez naraiaila siq na ewentualne straty, Odrqbnq kwestiq jest to, 2e

Zamawiajqcy tylko wskutek prawidtowego przedmiotu zam6wienia bqdzie m6gl prawidlowo

oszacowai wartoSi zam6wienia z nale2ytq staranno3ciq, Wskazai nale2y, 2e przepisy ustawy Pzp nie

dajq podstaw do odstqpienia przez Zamawiajqcego od precyzyjnego i wyczerpujqcego opisu

przedmiotu zam6wienia z podaniem je8o ilo6ci/wielkoSci, nawet w przypadku, gdy jego

zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powy2sze potwierdza stanbwisko Krajowej lzby'

Odwolawczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r, (sygn. akt KIO/UZP 4581A9,

KlOlUZp 4601091, zgodnie, z ktdrym ,,przepis drt. 29 ust. 7 ustawy nie daie podstaw do odstqpienia

przez Zamawiajqcego od wyczerpujqcego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamiwienid w sytudciL

gdy zapotrzebowanie Zamawiajqcego jest trudno-przewidywalne, Som fakt, 2e w docie wszczqcia

postqpowanio Zamawiajqcy nie jest w stanie przewidzie( doktadnych iloici zamawianych produkt6w

leczniczych, nie moie prowadziC do utrudnienia uczciwei konkurencii". Stosownie do postanowienia

art, 99 ust. L ustawy pzp, przedmiot zam6wienia opisuje siq w spos6b jednoznaczny i writczerpujAcy,

za pomocq dostatecznie dokladnych izrozumialych okreSler{r, uwzglqdniajqc wszystkie wymagania i

okoliczno$ci mogqce mie6 wptyw na sporzqdzenie oferty, przy czym przedmiotu zamdwienia nie

moina opisywai,w spos6b, kt6ry m6glby utrudnia6 uczciw4 konkurencjq,

przedmiot zam6wienia nale/y opisai w spos6b wyczerpujEcy (art,99 ust,1 in princip'io ustawy Pzp),

co implikuje, i2 z opisu musi wynil<ad dokladny zakres zam6wienia i warunki jego realizacji' Tym

samym, Zamawiajqcy nie moie zastrzec sobie prawa arbitralnego uksztaltowania zakresu zam6wienia



po je$o udzieleniu, a postanowienia wtym zalcresie nale2y uznai za nieskuteczne. Powy2sze znajduje.
tak2e potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest, zatem zastrze2enie przez

Zamawiajqcego mo2liwoSci ograniczenia za'kresu umowy oraz prawa wylqczenia z zakresu umowy

eaA5ci usfug lub'dostaw, gdy2 talcie postanowien[a specyfikacji(w tym projektu umowy)gpr;owadzajq

siq praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiajqcego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu :

przedmiotu zam6wienia i warunk6w jego r,ealizacji, co stanowi razEce naruszenie przepis6w ustawy

'PZp,a,wszczeg6lnodci z art. 29 tej2e ustawy (arg, z wyroku Zespolu Arbitr6w z 25 stycznia 2005 r.,
sygn. akt, UZP/ZO/0-79/05), Ponadto, jak zauwaiyt Sqd okrggowy w Warszawie (orzeczenie SO dla

Warszawy - Pragi z 23 listopada 2005 r,, sygn. akt lV Ca 508/05), ,,niedopuszczalne jest uzale2nienie

molliwoici zmniejszeniq zakresu przedmiotu umowy w czqici dotyczqcej iloici od potrzeby

Zamawiajqcego (,..L gdyi fest to sformulowunie tak ogolne, ie nie stonowi w istocie iodnego
reolnego ogranfczenia, W konsekwencji, specyfikacjo istotnych warunkdw zam6wienia, wz6r czy

warunkl przyszleJ amowy powinny zawierai wyraine i precyzyjne uregulowania dotyczqce tej czqici
zamdwienia, kt6ra bqdzfe realizowdna na pewno oraz r6wnie precyzyjne okreilenie tej czqici
za m6wi e n i a, ktd rej re aliza cj a b q d zi e pod d a n a uzn a n i u Za m ow i aj qce g o,,.

W orzeczeniu Krafowej lzby odwoiawczej z dnia 1-L stycznia 2008 r. (sygn, akt Kto/UZp 33/07) lzba
wskazata, 2e

swoieso zobowiazania,

potrzebY realizacii przedmiotu zam6wienia. ,,Taki spos6b okreilenia przedmiotu zam6wieniq nie
spelnia wymoq6w art. 29 ust. 2 ustqwy Pzp, ktdry nakazuje, aby przedmiot zamdwienia byl opisany w

sp,osdb wyczerpuiqcy i konkretny", lzba uznala ponadto w tym przypadku, 2e ,,Zomdwialqcy
zqstosowal praktykq handlowq, kt6ro pozostawia wykondwcq w niepewnoici, co do zakresu, jaki udq
mu siq zrealizowat w romach umowy, oraz uniemo2liwia kalkulocjq ceny umownej. W efekcie na
wykonqwcq zostaje przerzucone cale ryzyko gospodorcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzecznoici z
zqsada rdwnoici stron umowy''.

Nale2y miei przy tym na uwadze, i2 zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajqcy z umowy powinien

byi to2samy z jego zobowiqzaniem zawartym w ofercie. PodkreSlenia wymaga r6wnie2 fakt, 2e

r6wnie2 ,zgodnie z dominujqcym poglqdem doktryny Zamawiajqcy mo2e zastrzec w umowie, 2e

wielkoS( zamdwienia mo2e ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu, o ile Zamawiajqcy wska2e minimalny
prdg, do jakiego zobowiqzany bqdzie wykonai zamdwienia, a ktdry nie bqdzie w spos6b znaczacy

odbiegai od wartoici maksymalnych (W, Bertman-Janik ,,Zamdwienia na leki", przetargi publiczne

2047 f,, nr4. s,40)

Odwolujqcy podkreSla ponadto, 2e kwestionowane postanowienia SWZ nie pozwalajq Wykonawcy na

nalezyte skalkulowanie optymalnej cenyw swojej ofercie. Optymalna cena w ofercie Wykonawcy
uzaleiniona jest, bowiem od falctycznej, a nieszacowanej ilo(ci, kt6re zal<upi Zamawiajqcy. Tak, wiqc
inna cena bqdzie dla maksymalnej ilo6ci zadeklarowanej SWZ, a inna dla ilo5ci pomniejszonych w
my5l ww, postanowiei SWZ. Przyjqcie moZliwo$ci dowolnego zmniejszenia wielko(ci zam6wienia

dowodzi braku racjonalnej oceny swoich potrzeb przez Zamawiajqcego. Ponadto istotnym jest takze,
.ie rezultatem przeprowadzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego jestzawarcie

umowy z wykonawcq, Umowa ta jest umowq wzaj



tylko dla jeclnej strony lub przyznawai tylko jednej stronie przywileje. lstnienie kwestionowanego

zapisu w SWZ powocluje to, 2e tyll<o zamawiajqcy jest stronq uprzywilejowanA w umowier gdy2 moie

jednostronnie (bez jakiejkolwiek ochrony interesu Wykonawcy) zrnieniai ilo6i i warto6i 6wiadczef

wyKonawcy.

Odwofujqcy podnosi, 2e przyjqta przez Zamawiajqcego metoda okre6lenia wielko(ci przedmiotu

zam6wienia cechuje siQ brakiem jednoznacznodci i brakiem wVczerpania pelnej mo2liwoici

dokfadnego jego opisania, co pozwala uznai je za niejasne, nieprecyzyjne, dowolne i sprzgczne z

zasadami wsp6t2ycia spotecznego. To za6 uniemo2liwia dokonanie rzetelnej wyceny oferty przez

wykonawcq, Zasady wsp6t2ycia spotecznego, winny byi uwzglqdnione przy okre$leniu treSci ofetty

jak i potencjalnej umowy, Zasady te majq zapewnii r6wnomierny rozklad uprawniefi i obowiqzk6w,

korzy$ci i ciq2ar6w szans i ryzyka, W zadnym przypadku nie powinny powodowai naruszenia tzw.

slusznoici (sprawiedliwolci) kontraktowej przy okreSleniu pozycji stron postqpowania o udzielenie

zam6wienja publicznego. O naruszeniu regul sprawiedliwo(ciowych mo2na m6wi6 w6wcza5, gdy

dysproporcja tych warto$cijest ra2qca, (wyrok z dnia 18.05,2015 r, sygn. akt KIO 897/15)'

Odwofujqcy dodatkowo podkre6la, i2 opisane przez Zamawiajqcego warunki zmiany zam6wienia w'

postaci zmniejszenia sq konstruowane w spos6b niedookre5lony. Zamawiajqcy winien precyzyjnie

poda6, w jakich przypadkach , z czym zwiqzanych, bqdzie mo2liwa zmiana umowy w zakresie wielko6ci

sprzqtanych powierzchni i jednocze6nie (r6wnie precyzyjnie) okreSlid warunlci i termin dokonania

takiej zmiany, Akceptacja zmiany zam6wienia na zasadach okre6lonych w SWZ prowadzi do

nieuzasadnionej modyfil<acji rdwnowagi ekonomicznej stron umowy o realizacjq zamdwienia na

korzySi i w interesie tylko jednej stron postqpowania - Zamawiajqcego i stanowi nadu2ycie prawa.

w przedmiotowej kwestii Klo podobnie wypowiedzialo siq w wyrokachl

KIO z dnia 1-1 stycznia 2OOB r., sygn' akt KA/UZP 33lo7i

Zamawiojqcy okrettil tytko q6rnq granic7 swojego zobowiqzaniq nie okreilaiqc ndwet minimalnei

iloici czy wartoici, kt6rq na pewno wydo na potrzeby realizacii zamowienia. Toki spos1b okreilenia

przedmiotu zam\wienio nie spelnio wymogow ort. 29 ust. 2 pzp, kt6ry nakazuie, aby przedmlot

zam1wienia byl opisany w sposob wyczerpujqcy i konkretny. Zomowiaiqcy zdstosowal praktykq

handlowq, ktora pozostawio wykonowce w niepewnoici, co do zokresu, iaki uda mu siq zrealizowai w

ramach umor/y, orqz uniemoiliwia wlaiciwq kalkulacjq ceny umownei' W efekcie no wykonawcq

zostaje przerzucone cote ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzecznoSci z zasadq

r6wnoicistron Ltmowv,

KIO z dnia 2 stycznia 2o\7 r. sygn' akt 2346/76

Zastrzeienie przez zamawiajqcego w projekcie umowy nieograniczonei ingerencii w iloii

zomowianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacii umowy oznoczct' bowiem po

stronie wykonowc6w brok pewnej wiedzy no temot jednego z istotnych element6w kolkulacii ceny, ti)

ilolci zamawionych dostaw, warunkuiqcego rzetelnq wycenq oferty'
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Prowa.dzi takie do noruszenie uczciwej konkurencji, poniewai wykonawcy, w sytuacji braku
je.dnoznacznych danych nd temqt iloici zamawianych dostaw, zdani sq na wlasne, rbine dla kaidego

'wykonawcy ocen,y, co do prawdopodobnych potrzeb zomawiajqcego w aspekcie iloiciowym

, OdwolujqcrT podnosi r6wnie2, 2e zastrzeienie dowolnego ograniczenia wielko6ci zam6wienia jest

r6wniez niezgodne z art, 455 ust. L pkt 1 ustawy Prawo zam6wie6. Zamawiajqcy przyznat sobie,

boWiem w SWZ prawo do ka2dej w tym tak2e istotnej zmiany umowy, Odwolujqcy podkre5la, 2e

zBqdnie z art. 455 ust. L pl<t 1 pzp * zmiana umowy jest dopuszczalna o ile zostula przewidziana w

ogfoszenlu o zamiwieniu lub specyfikucji istotnych warunk6w zam6wienio w postaciJednoznacznych

Bostdnowie.fi umownych, kt6re okreilojq ich zakres, w szczeg6lnoici mo2liwoli zmiany wysokoiei

wynAgrodzenia wykonawcy, i churakter oroz warunki wprowadzeniq zmian, Skuteczny i zgodny z

prawem opis klauzuli dot. zmiany, w tym ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, wymaga, wiqc

,,je.ilnoznacznych postonowieri umownych, ktore okreilojq ich zakres". Umowa i swiz niniejszego

postqpowania, dopuszcza dowolne ograniczenie zam6wienia. Tym samym zastrze2enie to narusza

art.455 ust. l pkt t pzp, gdy2 nie spetnia wymogu, co do jednoznacznego opisu zakresu zmiany.

DoBuszczalna wielko5i zmiany jest nieograniczona, co narusza wymogi, co do ww, klauzuli a nadto

stanowi przejaw nadu2ycia prawa podmiotowego (prawa do ksztaltowania postanowiefi umownych)
p;zystugujqcych zamawiajqcemu. Przedstawione stanowisko jest zgodne z opiniq UZP, w my5l, kt6rej

zbt1t og6lne sformulowanie zakresu i warunk6w zmlon w postanowieniach umownltch wyklucza
'moiliwoi( skorzystania przez strony amowy z normy zawartej w treici art. 455 ust. 1 pkt 1- ustowy

Pzp. Prawo do dokonania modyfikocji w iwietle powyiszego przepisu przysluguje jedynie w przypadku

precyzyjnego opisu okolicznoici uzasadniajqcych zmianq umowy oraz dokladnego okreilenia

npdyfikacii, kt6re nastqpiq w przypodku wystqpienia wskozanych okolicznoici. Tytulem przyklodu

note|:y rttskozut, ii klauzula umawnq dopuszczajqca zmianq umowy w sprawie zam6wlenia
publicznego na wykonanie rob6t budowlanych w zakresie wynagrodzenia czy terminu realizacji

' zqm6wienia z uwagina duie opody atmosferyczne, nie spelnia wymagart okrellonych w przepisie ort,

144 ust" L pkt 1- ustswy Pzp. Chcac skorzvstat z moiliwoici zmianv umowv w oparciu o wskazanq

sposobu dokonvwania plotnoici). (ppinia UZp: lak Nal

ort 144 ust, 1 ustowv Pzp).

lstotnym jest r6wniez, 2e ww, zastrze2enie jest niezgodne z Pzp, gdyz nosi znamiona istotnej zmiany

umqwy.

p".rze,pJowadzenia nowego postepoWania o udzielenie zam6wienia,

JednoczeSnie z daleko idqcej ostro2no(ci odwolujqcy wskazuje, 2e zgodnie z pzp, zmianq

postanowiefi zawartych w umowie uznaje sig za istotnq, jeieli:



Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charal<ter umowy zmienia siq w spos6b istotny w

stosutrku do pierwotnej umowy, w szczeg6lno(ci, je2eli zmiana:

1) wprowadza warunki, kt6re gdyby zostaly zastosowane w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia,

to wziqliby w nim udziat lub rnogliby wziqi udziat inni wykonawcy lub przyjqte zostalyby oferty innej

tre6ci;

2) narusza r6wnowagq ekonomicznQ stron umowy na korzySi wykonawcy, w spos6b nieprzewidziany

w pierwotnej umowie;

3) w spos6b znacznv rozszerza albo zmniejsza zakres Swiadczef i zobowiqzai wynikajqcy z umowy;

4) polega na zastqpieniu wykonawcy, l<t6remu zamawiajqcy udzielil zam6wienia, nowym wykonawcE

w przypadkach innych, ni2 wskazane w art, 455 ust. 1 pkt 2,

powy2sze przeslanki przewidziane w ustawie pzp sE zgodne z tre5ciq art. 72 Dyrektywy klasycznej

2O14/24/UE W punkcie L09 preambuly Dyrektywy wsl<azano ponadto, 2e zmiana umowy nie moie

nastapid w sytuacjach, w kt6rych modyfikacja powoduje zmianq charakteru catego zam6wienia,

rozumianq na przyklad, jako zastqpienie zamawianych robdt budowlanych, dostaw lub ustug innym

przedmiotem zam6wienia, lub jako calkowitq zmianq rodzaju zam6wienia, poniewai w takim

przypadku moina l<a2dorazowo zaktadai potencjalny wptyw na wynik postqpowania. Europejski

Trybunat Sprawiedliwoici (obecnie Trybunal Sprawiedliwo(ci Unii Europejskiej) po raz pierwszy

wypowiedzial siq na temat mo2liwo3ci wprowadzania zmian w zawartych umowach w sprawie

Komisja przeciwko Francji (C-337/gS), stwierdzajEc, i2 w (wietle prawa wsp6lnotowego, ze wzglqdu

na cel zapewnienia zasady przejrzystodci i r6wnego traktowania wykonawc6w, zmianv

podstawbwvch ustalefi tego zam6wienia, Doprecyzowanie tego stanowiska TSUE nastqpilo

orzeczeniem z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454|OG (pressetext Nachrichtenagentur BmbH

przeciwko Republice Austrii), w kt6rym Trybunal podni6sl, 2e zmiana zam6wienia publiczneso w

trwania znana za i

niz ci, kt i oierwotnie d liwilvbv do

Odwotujqcy wskazuje, 2e brak wskazania minimalnej warto$ci lub wielko6ci6wiadczenia stron wplywa

na decyzjq wykonawc6w o udziale w postqpowaniu, Krqg wykonawc6w zainteresowanych matym -

niewielkim, co do wolumenem - zam6wieniem jest inny ni2 du2ym.

pierwotnego za m6Wienia,



Zarzut naruszenia art. ,tr36 pkt 4 Pzp oraz nrt. 439 Pzp

Odwotujqcy wskazuje, iz termin realizacji umowy o przedmiotowe zam6wienie publiczne zostat

ustalony przez zamawiajqcego zgodnie SWZ na okres 36 miesiqcy od daty podpisania umowy tj. na

okres przekraczajqcy 12 miesiqcy. Zamawiajqcy w $ 4 Wzoru umowy zawarl nastqpujqce

postanowienia:

Zmlana wysoko5ci wynagrodzenia wyl<onawcq z tytulu realizacji przedmiotu umowy, zostanie

zmniejszona lub zwiqkszona w przypadku zmiany:

L) stawki podatku od towar6w i ustug,

2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracq

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko6ci

Stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, ze skutkiem od dnia wejScia w 2ycie

przepis6w powodujqcych danq zmianq.

Umowa zawiera niezgodne z ustawE wylqczenia wskazane w $ 4 ust. 6:

Zmiona wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy okreilona w pkt. 4 nie bqdzie obejmowai:

a.) Koszt6w zwiqzanych z urlopami i zwolnieniami lekarskimipracownikow realizujqcych

przedmiot zam6wienia

b) Wzrostu stawki podatku VAT, zwiqzaneqo ze zmianq indywiduolnej interpretacji podatkowej

wydanei przez ministra finans6w (lub inny wlaiciwy organ) w wyniku, czego Wykonawca

zobligowany bqdzie do placenia stowki wyiszej od tej, kt6ro zostala uwzglqdniona w ofercie

przetargowej (dot, np, struktury orgonizacyjno - prawnej konsorcjum). Ewentuolne zmiany w
tym zakresie obciqi bqdq wylqcznie Wykonawcq,

c) wzrostu stowkiZUS (tzw. pracodawcy).

Zawarte w tre5ci SWZ postanowienia nie realizujq dyspozycji przepisu art, 436 ust, 4 ustawy Pzp, w
zakresie dotyczqcym zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokoSci wynagrodzenia, 5 4 ust, 6
projektu umowy wyiqcza dwie z czterech przestanek zawartych w przepisach ustawy prawo

zam6wieri publicznych.

Odwolujqcy podkreSla, iZ takie dziatania Zamawiajqcego stojq w sprzecznoici z celem przepisu art.

436 ustawy Pzp.Uzasadnieniem przywotanego przepisu 436 bylo m,in,, 2e: ,,w praktyce

zamawiaiqcych wlaiciwie nieobecne bylo wlqczonie do wzor6w umow tzw. klauzul waloryzacyjnych.

Przygotowano przez zamowiajqcych treii wzor6w (projekt6w) um6w, nie pozwatala na

uwzglqdnienie w ostatecznych rozliczeniach nqwet znacznych, nlezaleinych od wykonawc6w, zmian

koszt6w wykononio zom6wienio, zwtaszcza dotyczqcych zmiqn wysokoici obciq2ert

publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich mar2och, pozornie niewielka zmiana np.

podatku od towarow i usfug (VAT) powodowolo utratQ mariy, o w konsekwencji prowadzila

do pogorszenio sytuocji finansowej przedsiqbiorcy, Powytsze prowadzilo do znacznego ograniczania
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przez przedsiqbiorcow koszt|w wyl<onania zamdwienia. Wyiej wskazsne sytuacie odnosily sig przede

wszystkim do umow wieloletnich, w trakcie trwania, kt6rych wykonowcy byli zaskokiwani zmianumi

ciqiardw publicznoprawnych oraz kosztomi okrellanymi przez przepisy prqwa. Ponadto, skutki

datyczqce zmian wynagrodzenia odczuwajq tokie pracownicy, przy czym iednoczeinie zamawiaiqcy

sq naraieni no pogorszenie, jokoici wykonywanego zom6wienia, np. przez zostqpienie materlafdw

potrzebnych do wykonania zom6wienia materialomi tafszym| ktdre zazwyczoi sq materialdmi

niiszej, jakoici. Zniwelowanie powyiszyclt dziotari moie nastqpii dziqki wprowodzeniu zasady

obowiqzku wprowodzanio do um6w zopisdw dotyczqcyclt odpawiedniei zmiany wysokoici

wynagrodzenio w (ciSle okreilonych przypadkach". Odwotujqcy zaznaczyl, ze dziatania

Zamawiajqcego stajq tak2e w sprzeczno3ci ze stanowiskiem Krajowej lzby Odwotawczej wyra2onym w

wyroku z dnia 9 marca 201.5 r. (l(lO 346/15), zgodnie, z l<tdrym: ,,(.,,) wymienione w ort. 742 ust' 5

ustawy Pzp stawki podatku

VAT, kwoty minimalnego wynagroclzenia oraz zasady i stqwki obowiqzuiqce w ubezpieczeniach

spolecznych i zdrowotnych sg regulowone przez akty prawne o charokterze bezwzglqdnie

obowiqzujqcym. Ozndczo to, Lewykonawcy nie majq2adnego wptywu na ich wysokoit i muszq ie

uwzglqdniai r1wniei przy kalkulowaniu ceny oferty, Dokonywanie w tym zakresie zmion przez

ustawodawcq moie, zatem wptynqi na koszt wykonania zam1wienio przez wykonowcq. Celem'

wskazanego przepisu jest moiliwolc unikniqcio przez wykonawcq negotywnych dla niego skutk6w

zmian legislocyjnych. Wniosek taki wynika z uzasodnienia proiektu ustawy z dnia 29 sierpnio 2014

roku, (...), Zgodnie z telciq proponowanego przepisu art. 1"42 ust 5 ustawy, umowQ musiolaby

zowierai postonowienie o odpowiedniej zmianie wysokoici wynogrodzenia wykanawcy w rozie

zmiqny:'- stawki podotku od towar|w i ustug; .- wysoko(ci minimalnego wynagrodzenia zq prdce,

ustolonego podstawie

odrqbnych przepisow; .- wysoko6 ci stswki sklodki na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne.

Z art. 742 ust, 5 ustowy Pzp wyniko, 2e wynogrodzenia wykonawcy winno zostai odpowiednio

zmienione, Zmiana powinno byt ,,adekwetno", wynikajqce wprost z zaistniatei zmiany przepis6w

prdwa. Kwota, o jakq zmienione zostanie wynogrodzenio, nie powinno byi ani ni2sza, ani wyiszo nii

to wynika ze zmiany przepis6w prowd. Powy2sze orgumenty uzosodniaiq r6wniei koniecznoii

dokononia zmiany wynogrodzenia wykonawcy od dnia wejicia w 2ycie zmiqn przepisow prdwQ."

Zgodnie zart.436 ustawy w przypadku umdw zawieranych na okres dtuiszy niZ 12 miesiqcy umowa

musi zawierai zasady wprowadzenia zmian wysoko3ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawl<i podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowego,

- wysokojci minimalnego wynagrodzenia za pracq albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paldziernika 2O02 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracq,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko6ci

stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokoici wptat do pracowniczych plan6w kapitalowych, o kt6rych mowa

w ustawie zdnia4 paidziernika 201-8 r. o pracowniczych planach kapita'lowych (Dz, U. poz,2215

orazz20L9 r.poz. tO74i t57Z),

- jeieli zmiany te bedq miaty wplyw na koszty wyl<onania zam6wienia przez wvkonawcq,



Reasurnujqc, nale2y stwierdzii, ze Zamawiajqcy nie zawarl w tredci projektu umowy zapis6w

dotyczqcych wymog6w wynikajqcych z ustawy,

MajEc powy2sze na uwadze, Odwofujqcy wnosi o zmianq postanowiefi umowy"

Zarzut naruszenia art. 435 pkt 3

W 5 8 ust, 4 Wzoru umowy Zamawiajqcy wymienit przeslanki skutkujqce naliczeniem kar umownych.

Zgodnie z art, 436 pkt 3 umowa winna zawierai f4cznq maksymalnq wysoko(C kar umownych,
kt6rych mogq dochodzii strony,

odwolujqcy podnosi, ii ww. wym6g ustawy nie zostaf przez Zamawiaiqcego spetniony i umowa w
swej tre$ci nie zawiera stosownych zapis6w.

Zasadno6i ustanawiania maksymalnej wysokoici kar umownych mo2na odnale2i zar6wno w
orzeczeniach sqdowych, jak i rekomendacjach Prezesa UZP. Nieustanowienie rnal<symalnego limitu
kar umownych Prezes UZP uznaje za jeden z przejawdw kreowania kar umownych na raiqco
wyg6rowanym poziomie. Wskazany organ podnosi, 2e ,,brok g6rnej granicy kar umownych, (...)

mohe powodowai - szczegllnie w polqczeniu z zostosowoniem odpowiedzialnoici oderwonej od
winy wykonawcy - bardzo dotkliwe skutki dla wykonowc6w, np, w przypadku przedluiajqcej siq
niemoinoSci dostawy wskutek awarii linii produkcyjnej".

Uzupetniajqc powy2sze Prezes UZP twierdzi, 2e w orzecznictwie podnosi siq, 2e ,,kdra Ltmowna nie
moie byi instrumentem stuiqcym wzbogoceniu wierzyciela, a zotem przyznajqcym mu korzyii
molqtkowq w lstotny sposdb przekraczajqcq wysokoii poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN
z dn. 24 stycznio 201.4 r., sygn. I CSK 124/i.3),

Zastrzeienie kar umownych w nadmiernej wysokoici moie aznaczai, ii zamowiojqcy noruszyl
dyrektywy ksztaltowonia treici SIWZ zoworte w PZP (por. wyraki KtO z dn. 20 listopada 2oL5 r., sygn.

KIO 2399/15, oraz z dn. 3L lipca 2015 r., syqn. KIO i.519/15).

Zamawiajqcy, jako podmlot uprawniony do wta6ciwie jednostronnego okreilenia tre3ci umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, nie moze swego prawa podmiotowego nadu2ywa6, Okre6lajqc

tre5i umowy w sprawie zam6wienia publicznego musi jednak miei na uwadze ograniczenia

wynikajqce z art. 3531 k.c. oraz art, 5 l<,c., Zgodnie, z kt6rym nie mo2na czynii ze swego prawa

uiytku, kt6ry bytby sprzeczny ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami

wsp6l2ycia spotecznego.

Odwotujqcy podkre6la, i2 nowelizacja ustawy miala na celu wyeliminowanie zapis6w prowadzqcych

do stosowania kar ra2qco wyg6rowanych. Zachwiana zostaje wtedy relacja pomiqdzy wysoko$ciq
'wynagrodzenia aa wykonanie zobowiqzania a wysol<o5ciq kary umownej w wykonaniu przedmiotu

umowy, z jak i wtedy, gdy zachwiany zostaje stosunek wysoko3ci zastrze2onej kary umownej do

t3
-",rU(r'



wysoko$cirdoznawanej szkody. l(ara umowna jest, bowiem surogaterrl odszkodowania; Zastrze'2CInym

w okre$lonej wvsoko$ci i nie mo2e prowadzid do nieuzasadnionego wzbogacbhia wierzyciela.

Maj.acpo.wr72sze,nauwadze,odwstujqcywnosiozmianqpq5tanoWiefiumowy:

p'jreqol 6lr',ilii,iz'lr"rtu
R6$lorIu

Dari



Strona 1 z 13

KRATOWY REJESTR SADOWY

Stan na dziefi 03.02.2021 godz. 10: 10;40

Numer KRS: 000tt005901

Inform acja od powiadaJqca od pisowi a ktua Inenr u
z REJESTRU PRZEDSTEBIORC6W

Dzial L
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Rrlbryka 4 - Informacje o umowie

18,OB,199BR. NOOTARIUSZ MICHAT. GRA]NER,KANCELAR]A NOTARIALNA W KATOWICACH UL.

GLIWICTG 15,REP, A 1s98s/98, 12.02.2001R, NOTARIUSZ BEATA BAMNOWSKA-

SEWERYN,MNCELARIA NOTARIATNA WE WROCLAWIU PRZY UL. SZEWSKIEJ 5 REP. A

578i 2001 ZMIENIONE|PAR.I,2,3, 4, 6, LO UST,4, 11 UST,3, 14, 15, 16, DODANY: UST'S W

PAR, ll, SKRTSLoNY: PAR, 17

l.lnFormacja o zawarciu lub zmianach

umowy sp6lki

25,10.2001, REP, A NR 5007/2001,

NOTARIUSZ BARBARA BAMNOWSKA - SEWERYN

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCI.AWIU, UL. SZEWSKA 5

ZMIENIONE: PAR.7 UST, 1; PAR, 11 UsT' 3; PAR. 1l UST, 5;

DODANE: PAR, 10 UST, 5; PAR, 11 UST,6; PAR, 11 UST,7; PAR. 11 UST.8

26.11,2002R. - AKI NOTARIATNY SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZ BEATE BAMNoWSIG -

SEWERYN,KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCT-AWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 4986/2002,

ZMIENIONO 5 2 UMOWY SPOLKI. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPOT KL

21,11.2003 R,, NOTARIUSZ BEATA BAMNOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE

wRoct AWlu PRZY UL, RUSKIEI 3/4, REPERTORIUM A NR 124t212003 - ZMIANA S 2 UMOVVY

28,07.2004 R. REP,A NR 774612004

NOTARIUSZ BEATA BAMNOWSKA - SEWERYN. KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCLAWIU,

UL.RUSKA 3/4 Zl"lIENIoNoi 94,97,58, q10i 511, q13, 514, 515, 516

AK|EM NOTARIALNYM Z DNIA 21.09,2005 R., REPERTORIUM A NUMER 5793120051

spoRZADZoNYM W MNCELARII NOTARIALNEI wE wRoct AWlu PMY UL, RUSKIEI 314 PRZEZ

NOTARIUSZA BEATE BARANOWSKA-SEWERYN ZM]ENIONO NASTEPUJACE J EDNOSTKI

REDAKCYJNE UMOIVY SPOLKI: q2, 96, 97 UST.1, S11 UST,5, 513 UST'4, 916'

AKT NOTARIALNY Z DNIA 30,12.2005R,, REPERTORIUM A NR 8390/2005 SPoRZADZONY

PRZEZ NOTARIUSZA BEATE BAMNOWSKA^SEWERYN PROWADZACA MNCELARIE

N6TARTALNA WE WRoct AWIU PRZY UL.RUSKIEI 3/4, ZMIENIA SIE q7 UM6WY SP6t KL

AKr NoTARIALNY SPORZADZONY DNIA 26.06.2007 R,, REP, A NR 5639 E/2007 PRZED

NOTARIUSZEM BEAIA BAMNOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCLAWIU

uL. RU5KA 3/4

UCHyL6NO DOTYCHCZASOWATRESC UMOWY SP6LKI I PRZYJETO N9WATRESg UMSWY

spot KI "IMPEL CLEANING" SPOLKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

23,r2,200g R, ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ RAlEWICZ ZASTEPCA NOTARIUSZ BEATY

BAMNOWSKIO-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNU WE WROCI.AWIU PRZY UL' RUSKIEJ

3/4, REp, A NR 21477l200e - U6HYLON9 CALA D6TYCHCZAS9WA TRE(C UMOWY SP6t KI I

PRZYJEIO NOWATRESC UMOWY SPOLKI.

AKT NOTARIALNY Z DNIA 01,10.2012R, SPORZADZONY PRZEZASESOM NOTARIALNEGO

MONTKE STASZOWSK4 ZASTqPCE NOTARIUSZA BEAry BAMNOWSKIU- SEWERYN' Z

KANCELARII NOTARIALNil WE WROCI.AWIU, PRZY UL. RUSKIU NUMER 3/4, REPERTORIUM A

NUMER 86225/12, ZMIANA PAR 7 UMOWY SPOI.KI.

27,0?,2013 R., NOTARIUSZ BEATA BAMNOWSKA - SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE

WROCLAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NUMER 16057I2OL3'

ZMIENIONO; q 7 UMoWY SPOI"KI.

13,11.2013 R., NoTARIUSZ BEATA BAMNOWSKA - SEWERYN, KANCEI-ARIA NOTARIALNA WE

wRocLAWIu, uL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 100888/2013,

ZMIANA; 5 7 UsT. 1 I UST, 2 UMoWY SPot-KI,

AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23 LISTOpADA 2017R, SPORZADZONYM PMEZ NoTARIUSZA

ADAMA rKAcAt{srtrCO Z KANCELARII NgTARIALNEJ WE WRoct-AWIU PRZY UL, SADOWEI

1414, REP. A NR 7s70l2017, ZMIENIONO 92, 57 I5B UMOWY SPOT KI OMZ PRZyJFTO TEKST

06,03,2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 142212020, NOTARIUSZADAM

TKACZYI(SKI, fiNCELARIA NOTARIALNA WE WROCLAWIU, UL'SADOWA 1414; 
.

- ZMTANA E 7 UMOWY SPOT KI I PRZYJECIETEKSTU IEDNOLITEGO UMOWY SPOI-KI.
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Dzial2

l.Nazwa o{ganu uprawnionego do

reprezentowania Podmiotu

7jRZAD

2,Sposdb reprezentacji podmioLu Do SKT.ADANIA oSWtRoczr( I PSDP15YIVANIA W IMIENIU SPO1 IC UPMWNIONY lESt KA2DY

CZt.ONEK ZARZADU JEDNOOSOBOWO,

Podrubryka 1

Dane os6b wchodzqcych w sldad organu

I l.Nazwisko / Nazwa lub Firma GORSKA HEREZO

2,lmiona EWA ADRIANA

3,Nunrer PESEUREGON 71042604480

4,Numer KRs

5.Funkcja w organie reprezentujqclm WICEPREZES ZARZADU

6.Cry osoba Wc-hodzqca w sklad

zanqdtr zostala zawieszona w

czynnoSciach?

NIE

7;Data do jakiej zostala zawievona

) l,Nazwisko / Nazwa lub Firma MYCEK

2.Imiona ALlCJA

3"Numer PESEUREGON 59 10100678s

4.Numer KRS

S.Funkcja w organie reprezentujAcym WICEPREZES ZARZADU

6.Czy osoba wchodzqca w sklad

zarzqdu zostala zaR/leszona w

eynnoAciach?

NIE

7.Data do jakiej zostala zawieszona

3 l.Nazwisko./ Nazwa lub Firma KOT

2.Imiona JAROSLAW

3.Numer PESEVREGON B 103 1403873

{,Numer KPS
****

5.Funkcja w organio reprezenfujqcYm WICEPREZES ZARZADU

6.Czy osoba wchodzqca w sklad

zarz4du zostala zawieszona w

czynnoSctach?

NIE

7.Data do jakieJ zostala zawieszona

4 l.Nazwisko / Nazwa lub Firma GAWll(i5KI

2.Imlona SLAWOMIR ANTONI

3.Numer PESEVREGON 63071309971

4,Numer KRS

5,Funkcja w organie feprezentujEcym WICEPREZES ZARZADU

6,Czy osoba wchodzqca w sklad

zarzqdu zostala zawievona w
qynno$ciach?

NIE

7;Data do jakiej zostala zawieszona

5 l.Nazwisko./ Nazwa lub Firma zAlAc

2.Imiona LESZEK JACEK



3.Numer PESEUREGON 60081308 130

4,Numer KRS"

S.Funkcja w organie reprezentujgcym WICEPREZES ZARZADU

6,C1y osoba Wchodzqca w sklad

zarzqdu zostala zawieszona w

czynnoriciach?'

NIE

Z.Data.do jakiej'zosfala zawieszona

6 l;Nazwisko:/'Nazwa lub Firma BRUSKI

2,Imlona KRZYSZfOF

3.Numer PESEUREGON 67010102195

4.Numer KRS

5,Funkcja w organie reprezenlujacym PREZES ZARZADU

6;Czy osoba wchodzqca w sktad

zarzAdu zostala zawieszoua w

eynnor3ciach?

NIE

7;Data do Jakiej iostala zawieszona

'/ l,.Nazwisko / Nazwa lub flrnra WOJTASIK

2.Imiona GMEGORZ

3,Numer PESEIJREGON 740210028s1

4,Numer KRS

5,FunkQa w organie reprezentujQcym WICEPREZES TARZADU

6.Czy osoba wchodzaca w sklad

zar2qdu zostala zawieszona w

aynno(ciach?

NlE

7,Data do jakiej zostaia zawieszona

Strona 5 z L3

Rubryka2-Organnadzoru

Brak wpisdw

Rubryka 3 - Prol<urenci

I l.Nazwisko REMBIKOWSKI

2,Imiona, WOJCIECH JAN

3.Numer PESEL 720228149r8

4;Rodzaj.prokury SAMOISTNA

2 l.Nazwisko CHUDOBSKA

2,Imiona MONIKA EWA

3,NUMer PESEL 73722404863

4.Rodzaj prokury SAMOISTNA

nJ ,l,Nazwisko Gt"OGOWSM WALENCIAK

2.Imiona BARBAM KATARZYNA

3,Numer PESEL 75080608662

4,Rodzaj prokury PROKUM SAMOISTNA

i 
-'.^-or'
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l.Nazwisko IGLISZ

2,Imiona PIOTR

3.NuMer PESEL 7807301063 1

4.Rodzaj prokury PROKUM SAMOISTNA

t.Nazwisko KASPROWICZ

2;Imiona DARIUSZ

3.Numer PESEL 66071702232

4.Rodzaj prokury PROKUM SAMOISTNA

l,Nazwisko KOSINSKI

2"trmlona MARCIN JERZY

3.Numer PESEL 7708t9r0692

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

l,Nazwisko FILIPIAK

2.Imiona JOANNA

3,Numer PESEL 72013012369

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

I

9

L,Nazwisko PROSZOWSKI

2,lmlona KRZYSZTOF

3,Numer PESEL 77020311092

4,Rodzaj prokurY PROKUM SAMOISTNA

l.Nazwisko POTUMLA

2.lmiona AGNIESZKA NATALIA

3.Numer PESEL 74032017200

4.Rodzaj prokury PROKUM LACZNA Z CZI.ONKIEM ZARZADU

Dzial3

Rubryka 1 - Przedmiot dziatalno6ci

2iPzedirriot pozostalej dzialdlnoSci

przedsigbiorcy

L 81, !0,7, DZIALALNOsC POMOCNICZA ZWIAZANA Z UTRZYMANIEM PORZADKU W

BUDYNKACH

2 B !, 22, T,SPECJAUSTYCZN E SPRZATANIE BUDYN KOW I OBIEKI-OW PRZEMYST.OWYCH

3 Br, 29, 7, POZOSTAT- E SPRZATANIE

4 Bt,30, Z, DZTALALNO6C UST UGOWA ZWIAZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW ZIELENI

5 38, !!,2, ZBIEMNIE ODPAD6W INNYCH NIZ NIEBEZPIEC-ZNE

o 38, 12, Z, ZBIEMNIE ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH

7 38,27,7, OBR6BKA I USUWANIE ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE

8 BO, tO, z, DZiAt ALNOSC OCHRONIARSKA, Z WYLACZENIEM OBST UGI SYSTEMOW

BEZPIECZE(ISTWA

q BO, ZO,Z, DZIAI.ALNOSE OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSLUGI SYSIEMOW

BEZPIECZEl{STWA {

\l
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Rubryka 2 - Wzmianki o zlo2onych dokumentach

Nr kolejny w
polu

Data zloienia Za okres od do

l.Wzmianka o zloZeniu

roenego sprawozdania

flnansowego

I 19,07,2002 zA ROK 2001

z 05,0s.2003 ROK 2002

3 11,03.2004 ROK 2003

4 18.04.2005 2004 ROK

5 29.0s.2006 1,01,2005 R. - 31,12,2005 R.

6 30,05.2007 01,01,2006-3 1, 12.2006

a 72,04,2008 01.0L.2007-3L12.2007

R 05,05.2009 01.01.2008-3 1, 12.2008

v 02,07,2010 01,01,2009 R, - 31.12,2009 R,

10 09,06.20t1 01,01.2010 R, - 31.12.2010 R,

i.t 20.06.20t2 01,01.2011 R, - 31.12.2011 R,

T2 09.07.2013 01.01.2012 R. - 31,12.2012 R,

ll 09,06.2014 oD 01.01.2013 DO 31,12.2013

t4 11,06.2015 oD 01,01,2014 DO 3L,12.20L4

15 22,06,20L6 oD 01.01.2015 DO 31.12,2015

16 26.07.7011 oD 01.01.2016 DO 31.12.2015

17 03,07,2018 oD 01.01.2017 DO 3t.12.20L7

t8 03,07,2019 oD 01.01.2018 DO 31,12,2018

19 27,05,2020 oD 01,01.2019 DO 31.12.2019

2.Wzrnlanka o zlo2enlu opinii

bleglego rewidenta /
sprawozdania z badania

roenego spraWozdania

finansowego,

1 ROK 2002

z 1,01,2005 R, - 31,12.2005 R.

f 01,01.2006-31.12.2006

4 0 r,01,2007 -3 t.12,2007

c 0 1,0 1,2008-3 1,12,2008

01,01,2009 R, - 31,12,2009 R,

7 01,01,2010 R. - 31.12,2010 R.

B 01.01,20r1 R, - 31,12,2011R.

01,01.2012 R, - 31.12.2012 R.

10 lD 01.01.2013 DO 31,12.2013

It lD 01,01,2014 DO 37.12.20t4

l1 oD 01,01,2016 DO 31,12,2016

oD 01,01,2017 DO 31,12,2017

14 oD 01,01.2018 DO 31,12,2018

15 oD 01.01.2019 DO 31.12,2019

3.Wzmianka o zlo2eniu uchwaty

lub'postanowienia o

r0c2nego

finansowego

I ZA ROK 2OO1

2 ROK 2002

3 ROK 2003

.l 2004 ROK

****+ 1,01.200s R. - 31,12.200s R.

6 01,01,2006-31.12.2006

7 0r,01 2007-31,12,2007

01.01,2008-31. 12,2008

II \-.,



9 01.01.2009 R. - 31,12,2009 R

10 01.01,2010 R, - 31.12,2010 R,

l1 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

L2 01,01,2012 R. - 31,12.2012 R.

13 oD 01,01,2013 DO 31.12,2013

14 oD 01.01,2014 DO 31,12,2014

t5 oD 01,01,2015 DO 31,12,2015

IO oD 01,01.2015 DO 31.12,2016

T7 oD 01,01.2017 DO 31.12,2017

1n oD 01,01.2018 Do 31.12.2018

19 oD 01.01,2019 DO 31.12.2019

4.Wzrnianka o zlo2eniu L ZA ROK 2OO1

sprawozdanla z dzialalno6cj

podmiotu
2 ROK 2002

ROK 2003

4 2004 ROK

5 1,01.2005 R, - 31.12.2005 R,

6 01.01.2006-31.12.2006

01,0r.2007 -3 1,12.2007

6 01.01.2008-3 1. 12,2008

9 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R,

10 0t-.01,2010 R. - 31.12,2010 R,

Ll. 01,01,2011 R. - 31,12,2011 R.

12 01,,01,2012 R, - 31,12.2012 R.

t? oD 01.01,2013 DO 3t.12.2013

ta oD 01,01.2014 DO 31,12,2014

oD 01,01,20Is Do 31,12,201s

16 oD 01,01,2015 DO 31.12,2016

t7 oD 01,01.2017 DO 31,12,2017

1B oD 01,01.2018 DO 31.12,2018

19 oD 01,01.2019 DO 31.12.2019

Strona B z 13

Rubryka.3 - Sprawozdania grupy kapitalowej

Bral< wpis6w

Rubryka 4 - Pzedmiot dzialalnoSci statutowej organlzacji po4rtku publicznego

Brak wpis<5w

1,Dzie6 koriczqcy plerwszy rok obrotowy,

za kt6ry nale! zlo2y6 sprawozdanie

3 1,12,2001
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Brak wpis6w
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Rubryka 4 - Informacja o polqczeniu, podziale lub prueksztalceniu

I

2

l,OkreSlenie okoliczno5ci PRZUECIE INNU SPOI-KI

2.Opis sposobu polqo.enia, podzialu lub

przeksztalcenia

POLACZENIE SP6TTI TVPTL CLEAIIING SP. Z O,O, ]AKO SP6LKI PRZE]MUJACEI, ZE

SPOI.KA PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - USI-UGOWE IV]IX.EC SP. Z O.O, Z SIEDZJBA W

t.ODZI, JAKO SPOLKA PRZE]I'4OWANA PMEZ PRZENIESIENIE CALEGO MA]ATKU SPOI.KI

PRZEJMOWANE] NA SPOLKE PRZEIMUJACA;

UCHWAI.A NR 1 Z DNIA 1 WRZESNIA 2011 R, NADZWYCzuNEGO ZGROMADZENIA

WSPOLNIKOW IMPEL CLEAN]NG SP. Z O,O. SIEDZIBA WE WROCT.AWIU ( AKT NOTARIALNY

REP. A NR 6B24OI2OIL) W SPMWIE POLACZENIA SP6I-KI,IMPEL CLEANING SP. Z O,O, Z

PMEDSIEBIORSTWEIY1 HAIIDLOWO .USt.UGOWYM MIX-EC SP. ZO,O,7 SIEDZIBA W LODZI

JAKO SpOt-KA PRZETMOWANA PMEZ PRZENIESIENIE CAT EGO MA-]ATKU 5P6t Kl

PMEJI'IoWANE-l NA SPot KE IMPEL CLEANING SP, Z O,O,; PONIEWAZ SPOT M IMPEL

CLEANTNG SP. z O,O. rEST JEDYNYM WSP6LNIKIEM SPOI-KI PRZEDSIEBIORSTWO

HANDLOWO. USt.UGOWE MIX-EC SP, Z O.O. , POT.ACZENIE ZOSTAJE DOKONANE W TRYBIE

ART, 515 5 I KODEKSU SP6TTT HANDLOWYCH, TJ BEZ PODWYZSZANIA KAPITAI.U

ZAKLADOWEGO SP6LKI IMPEL CLEANING SP. Z O,O, OMZ BEZ WYMIANY UDZIALOW

sp6t Kr pMEJMowANET NA uDZrALy w sp6t-cE pRZEJMUJACEJ. u[4owA spoLKI

PMFJIVIUJACU NIE ULEGI.A ZIqIANIE,

UCHWALA NR 1 Z DNIA 1 WMESNIA 2011 R. NADZWYCZA]NEGO ZGROMADZENIA

WSPOLNIKOW PMEDSIEBIORSTWA HANDLOWO - USt.UGOWEGO MIX-EC SP. Z OiO,

S]EDZIBA W I-ODZI ( AKT NOTARIALNY REP. A NR 6589/2011) W SPMWIE POT.ACZENIA

IMPEL CLEANING SP. Z O,O, JAKO SPOI-KI PMUMUJACE' Z PMEDSIEBIORSTWEM

HANDLOWO - USI-UGOWYM MrX EC SP. 7O.O. Z SIEDZIBA W,LODZI JAKO SPOT KA

PRZEJMOWANA PMEZ PRZENIESIENIE CALEGO MAJATKU SPOI.IC PRZEIMOWANEJ NA

SPOTKE PMUMUJACA.

Podrubryka 1

Dane podmiot6w powstalych w wyniku polqczenia, podzialu lub przeksztalcenia albo dane podmiotdW

przejmujEcych caloii lub czq66 majqtku spolki

Brak wpis6w

Podrubryka 2

Dane podmiotdw, kt6rych majqtek w caloici lub czgSci jest pzejmowany w wyniku polEczenia lub podzialu

1 l.Nazwa lub firma pRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE''MIX-EC" SPOLKA Z OGMNICZONA

oDPowrEDztALNoScI4------

2rKraj i nazwa rejestru lub ewiden{i,

w ktdrym podmiot byl zarejestrowany

KRA]OWY RUESTR SADOWY

3.Numer w rejestrze 0000001 155

4,Nazwa sqdu prowadz4cego rejestr

5,Numer REGON 472006491

l.Okr,e6lenie okolicznoici PRZUECIE INNEJ SPOLKl

2.Opis sposobu polqcenia, podzialu lub

nneksztalcenia

POTACZENIE SP6t.K .'IMPEL CLEANING" SPOLKA Z OGMNICZONA

ODPOWIEDZIALNOsCI& JAKO SPOI.KI PMEJMUJACEJ, ZE SPOI.KA ACER SP6I.KA Z

OGMNICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA JAKO SP6t. KA PRZEJ MOWANA PMEZ

PRZFNIESIENIE CAt.EGO MAJATKU SPOI.KI PRZE]MOWANU NA SPOI.KE PRZUMUJACA.

ART.492q1PKflKSH.
- AKr NoTARIALNY Z DNIA 20,09.2012R., REP, NR 8364312012- UCHWATA NR 1

NADZWYCZTJNEGO ZGROMADZENIA WSPOLNIK6W "IMPEL CLEANING" 5P6t.KA Z

OGRANICZONA ODPOWIEDZ]ALNOSCIA W SPMWIE POL.ACZENIA SP6LKI JAKO

PMEJMUJACU ZE SPOLKA ACER SP6t.KA Z OGMNICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA JAKO

SPOI.K4 PMEJMOWANA PRZEZ PMENIESIENIE CALEGO MAJATKU SPOI.KI PRZEJMOWANEJ

NA SPOLKq 
.,IMPEL CLEANING'SPOLKA Z OGMNICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA|

- AKr NOTARTALNY z DNIA 20.09,2012R,, REP, NR 83639/2012- UCHWATA NR 1

NADZWYCzuNEGO ZGROMADZENIA SPOLKI ACER SPOt-KA Z OGMNICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA W SPRAWIE POLACZENTA 
.,IMPEL CLEANING" 5P6t.KA Z

oGMNTCZONA ODP zE sP6t KA ACER /
sPoLKA z OGMNIC EJMOWANA PMEZ I

PRZENIESIFNIE CAt. KE PRZEJMUJACA. i
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Podrubryka 1

Dane podmiot6w powstalych w wyniku polqczenia, poclzialu lub paeksztalcenia albo dane podmiotdw
przejmujqcych catofi lub czgSi majqtku spdtki

Brak wpisdw

Dane podrniot6w, ktdrych majqtek w cato5ci lub czg6ci jest pzejmowany w wynlku polqczenia lub podzlalu

1 l;Nazwa lub firnra - qcER sPor.KA z oGRANTCZONA ODPOWTEDZIALNOSCIA------

Z,Kraj I nazwa rejestru lub ewidencji,

w K6rym podmiot byl zarejestrowany

KRA]OWY RUESTR SADOWY

3,Numer w rejestrze 00003 16396

+;Nazwa s4du.prowadzqcego rejestr

5.Numer REGON 160220447

3 l.Oke6lenie okolicznof cl PRZE]ECIE CZESCT MAJATKU INNE] SPOI.KI W WYNIKU PODZiAI-U

,Z-Opis sposobu pol4czenta, podzialu lub
,przel.<szta{cenia

NA PODSTAWIE UCHWAT_Y ZDNrAZT,02.2013 R,, ZAWARTE] W AKCIE NOTARIALNYM REp

A NR 16057/2013, SPORZADZONU PRZEZ NOTARTUSZ BEATq BAMNOWSKA - SEWERYN Z
KANCELARII NOTARIALNEl WE WROCI.AWIU, UL. RUSKA 3/4., NADZWYCZAJNE

ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW "IMPEL CLEANING" SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCTA WYMZII.O ZGODE NA PODZIAI. SPOI"KI IMPET RENTAL SPOI.M Z
OGRANTCZONA oDPOWIEDZIALNOSCTA Z STEDZTBA WE WROCLAWTU W TRYBTE ART. 529

5 1 Pfi, 4 KODEKSU SP6t.EK HANDLOWYCH POPRZEZ PMENIESIENIE CZESCI

WYDZIELONEGO MA]ATKU NA SP6I.KE ISTNIUACA "IMPEL CLEANING" SP6LKA Z

oGMNrczoNA oDpowrEDZrALNo6crA z sTEDZTBA wE wRocr.AWru,

Podrubryka J.

Dane podmiot6w powstalych w wynil(u polqczenia, podzialu lub przeksztalcenia albo dane podmiotdw
przejmujEcych calo66 tub czq6i majqtku spdlki

Brak wpisdw

Podrubryka 2
;Dane podmiotdw, ktdrych_majqtek w caio6ci lub czq5cijest pzejmowany w wyniku polqczenia lub podzialu

J l.Nazwa lub firma rMpEL RENTAL spot-M z oGn,qNICzoNA oDpowrEDZIALNoScIA.------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,

w ktdrym podmiot byl zar:ejestrowany

KRAIOWY RUESTR SADOW

3,Numer w rejeStae 0000184172

4.Nazwa sqdu prowadzqcego rejestr

5.Numer REGON 932953075

4 PMETECTE rNNEJ SPOI"t(l

2,Opis sposobu polqeenia, podzialu lub
przeksztalcenla

sPot KA "IMPEL CLEANING. SpOt M Z OGMNTCZONA ODpOWiEDZIALNOSCIA NA

PODSTAWIE UCHWALY ZGROMADZENIA WSPOLNIKOW W DNIU 22,06,2015 R,, AKT
NOTARTALNY, REPERTORTUM A NR s0O2B/2015, POT.ACZYLA SrE JAKO Sp6r_KA

PRZDMUJACA Z r MARKET COMpANy SpoLKA Z OGMNTCZONA ODPOWIEDZTALNOSCTA

]AKO SPOI.Iq PMUMOWANA PMEZ PRZENIES]ENIE CAI.EGO MAJATKU SPOI.KI

PMEII4OWANU NA Spot KE ,',tMpEL CLEANING" SpOt KA Z OGMNICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA .

Podrubryka 1

Dane podmiotdw powstalych w wyniku polAczenia, podzialu lub przeksztalcenia albo dane podmiotdw

przejmujEcych calo66 lub aq66 majqtku sp6lki

Brak wpis6w

Dane podmiotdw, kt6rych majEtel( w calo6ci

Podrubryka 2

lub czqBci jest pzejmowany w wyniku polqczenia lub podzialu

o-"r-.
li
i
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i l,Nazwa lub firna I MARKET COMPANY SPOT KA Z OGMNICZONA ODPOWIEDZTALNOSCIA,-:---

2:,Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,

w ktdrym podmiot byl zarejestrowany

KRAJOW RETESTR SADOWY

3.Nurner w rejestrze 0000473409

4.Nazwa qdu prowadzqcego rejestr

5;Nurner:REGON 2433370s6

5 l.Okre6lenie okolicznof ci PMUECTE rNNEr Sp6r.Kr

2,Opis sposobu polqczenia, podzialu lub

przeksztalcenia

W DNIU 23 LI5TOPADA 2017R. NADA/VYCZA]NE ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW IMPET

CLEANING SP, Z O.O. Z SIEDZIBA WE WROCT.AWIU PODJEI.O UCHWAT.E O POT,ACZENIU

SPOI.KI IMPEL CTEANING SP. Z O.O. ZE SPOI.KA IMPEL SECURITY POLSKA SP,ZA,O.Z I

SIEDZIBA WE WROCT.AWIU WTRYBIE ART, 492 61 PKT 1 KODEKSU SPdLEK HANDLOWYCH

POPRZEZ PRZUECIE CAI.EGO MAJATKU SPOT-KI IMPEL SECURITY POLSKA 5P, Z O,O, W/W

UCHWAI.A IAWARTA ZOSTAI.A W PROTOKOLE Z DNIA 23 L]STOPADA 2017

SPORZADZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA TKACANSruTCO Z KANCELARII

NOTARIALNE] WE WROCT.AWIU PRZY UL. SADOWE] 14/4, REP, A NUMER 757012017,

Podrubryka 1.

Dane podmiotdw powstalych w wyniku polqczenia, podztalu lub przeksztalcenia albo dane podmiot6w

przejnrujEcych ca{o66 luh czg6d majqtku sp6lki

Brak wpis6w

Podrubryka 2

Dane podmiot6w, kt6rych majqtek w calogci lub czgScijest przejmowany w wvniku polQczenia lub:rpodzialu

1 l,Nazwa lub firma ,.IMPEL SECURITY POLSKA". SP6t.KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Kraj i nazwa rejestru. lub ewidencji,

w ktdrym podmlot byl zarejestrowany

POLSKA, KRA]OWY RUESTR 5ADOWY

3.Numerw rejestze 0000029165

4,Nazwa sqdu prowadzEcego reJestr

5,Numer REGON 890685158

Rubryka5-Inforrnacjao u

Bral< wpis6w

Rubryka 6 - Informacja o postqpowaniu uk{adowym

Brak wpis6w

Rubryka 7 - Informacje o postQpowa n iach restru ldu ryza cyj nych,

restrukturyzacji

Brak wpis6w
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F ofwie rdzeni e tra n-sa keji

Informacje o transakcji

IMPEL FACILTTY SERVICES SP. Z O:o. lWCZSSrure.J: TMPEL CLEANTNG Sp, Z O O.) UL. SLEZNA 11s 53.111
WROCI.AW DOLNOSLASKIE

591,5001 0671 21 0600509240000

Urzald Zarn6wiei Publicznych ul. Poste p u 17 a, 02-67 6 Warszawa

601ol o1bi00081 362231 000000

wpis od odwoJania . SFZOZ Siedlce

2021-02,08

2021-02=08

15 000,00 PLN

iBiznes24 2;64. I 8,0- I c4l alefB 1 5de72bdf466 4375f6f4
46bf890aa5ea61 bd0e725o"," 

wvstawlenie dokurilentir: z0z1 -02-08 0gi05

NlnEj.6zy. dbtument iest wydrukiem komputerowym sporz4dzonym.w lBiznes24 I nie wymaga dodatkowych podpisdw ani stempla bankowego. Dokument spozqOzoiy
ar[ 7.u6tawy Prawo Bahkowe (Dz.U. nr.72 z 20OzL, pbz; 665, z.p62niejszymi zmianarTii).
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