Garwolin,

dnia

15 grudnia 2017 r.

Dotyczy posĘpowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystościw obiękcie sportowo-rekreacyjnym Kryta PĘwalnia

GARWOLANKA

w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

Zamawiający - Cerrtrum Sportu i Kultury w Garwolinie - dzińając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
2004 r. - Prawo zamówień publiczrych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przesyła treśó
zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1SNVV wraz z wfiaśnieniami.
W przedmiotowyn postępowaniu wptynęĘ następujące zapytańa:

z dńa 29 stycnia

Pytania Grupa I

W mtiązku z zamiarem przystąpienia nasze1 firmy do wlw przetargl prosimy o udzielenie
odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu
rrmowy:

Pyt. 1
Zamawiający w zńącaniku nr 1 do SIWZ wymaga aby stosowanę przęz Wykonawcę mateńĄ posiadĄ
ateśPZLI.
Pragniemy zamtacryó, iż z dńem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca koniecznośó uzyskiwania
atestów PZH, w zvłiązkl z cT;vrłi. większośćproducentów nie stara się o pozyskanie lub przedhażeńe
ważnościatestu, gdyż ńe ma takiego obowiązku prawnego. Podstawą pra\ilną jest ustawa z dńa 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późńejsrymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 201,7 r.
poz. 1226), zrlosząca rozporządzeńe Prezydenta Rzeczpospolltej z dńa 22.03.1928, które było podstawą
prawną procedury rejestracji przedmiotów użłltkuw PZH,
Prosimy zatem o re4,gnację z wymogu posiadania przez mateńĄ atestu PZH.
odpZamawiający wyjŃnia, że w miejsce atestu PZH dopuszcza ńożerie kań charakterystyki substancji
niebezpiecznej (karta charakterystyki produktu) prąaratów posiadających w swoim składzie substancje
niebezpieczne.

Jednocześnie Zannwiający inforrnuje,

że Zastosowane do ralŁacji

zamówienia materiĄ

w szczególności powinny byó:
- dopuszczone do obrotu handlowego
- właściwedla danego rodzaju nawierzchni i materiału
- dostosowane do poszczególnych funkcji obiektu.

Pyt.2

Zamauliający wymaga zńączeńa do ofeĘ lvykazu mateńałów i środków czystościwraz z kartami
charakterystyki.
Prosimy o potwierdz eńe, że Zallnwiający wymaga przedłożeńa kart charakterystyki dla tych produktów
dla których prawnie wylnagane jest posiadanie ów dokumentu (np. art. higieniczrre jak papier, ręczniki,
worki nie muszą posiadać karty charakterystyki, nie ma takiego wymogu prawnego).

odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodńe z zapisami SIWZ do obowiązków Wykonawcy należało będzie m.in.
uzupehrianie wg. potrzeb środków higeny tj. mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy,
dostarczonych Wykonawly przez Zamawiającego. W przypadku worków na śmieciZarlawiĄący ńe
będzie wymagał kart chalakterystyki.
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P}t.3

Prosimy o potwierdzeńe, żeuZarnawiĄącego istnieje możliwośó zamontowana pralki.

odp.

Zamavliający wyjaśnia, żeuZamawiającego istnieje możliwośó zamontowania pralki.

Py,tania Grupa II

Pyt.1

W związku z

faktem, że Zamavłiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę
każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co najmniej minimalne
wynagrodzenie zapracę, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający weryfikował będńe,
czy wspomniane minimaLne wynagrodzenie nie zostało pomniejszane przezwykonawców, w celu obejścia

obowiązujących prze|isów, o koszty korzystania przez pracowników ze sprzęń lub wyposźenia
niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. kosźy szkoleń?
Pytanie motywowane jest fakteą iż w mtiązku ze nniarnrń legislacyjnyni w zakresie minimalnego
wynagrodzenia z.a pmcę, obecnie wszystkie OddziĄ n]S lrrrrją obowiązek badania sposobu
wvnasrad?zrnia personelun zatrudnionego ptzez przedsiębiorców do świadczenia usług. 7,a prakĘkl
naganne, zagrożone sankcjami, ZIJS vmaje m.in. pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia o różne
kosźy dodatkowe, w tym kosźy korzystania ze sprątu, wlposażenia niezĘdnego do wykonania usługi
lub koszĘ szkoleń. Weryfikacja powyższych praktyk może tak:że następować poprzez bezpośrednie
zwracanie się ZUS do Zamawiających - jako Zleceniodawców, wydatkujących środkipubliczne, o
udzielenie infonnacji w zakresie sposobu świadczenia usług na ichrze,cz.

odp-

Zamawiający wyjaśnia,że kwestia tazostńarrnonnowana w SIWZ. Jednocześnie7-,annwiający informuje,
że usługa świadczona ma być zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz obowiązłtjącytlt przęisami prawa.
W prrypadku niewywiązania się Wykonawcy z postanowień rrmowy oraz świadczenia usfugi
z naruszenierrr prząisów prawa lub podjęciem przez Zannwiającego informacji w szczególności
o rv/w praktykach stosowanych przez Wykonawcę , Zamavńający zastrzega sobie możiwośćodstąpienia
od umowy bez ponoszenia konsekwencji prawnych i finansowych - w fym przlryadku Wykonawcy nie
będą przysługiwŃ żadne roszczeńa. Ponadto Wykonawca zapłaei karę umowną Zamawiającemu w
wysokości 4 000,00 zł (słownie: cńery tysiące złotycĘ za każdy stwierdzony przlpadek. Zamawiający
infonnuje, że do treściumowy zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy.

PyL2

Mając na uwadze treśćwzoru rrmowy wnosimy o zmianę o 50%o wysokości kar umownych zastrzeżonych
w powyższych przepisach
W doktrynie prawa zamówień pubhczrych orazw aktualnym orzecanictwie Krajowej Łby Odwoławczej
prty Prezesie Utzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawiańe przez zamavłiającego
w umowie raĄco wysokich kar umownych lurnać na|ezy bezwzględnie 7A nu§Lszenie zasad zachowania
uczciwej konkurencji wyraźonej w przepisie art. 7 ustawy z dnla 29 stycnia 2004 r. prawo zamówień
ptbliczrych (tekst jednoIilty Dz. U. z 2006 rokuo nr 164, poz. 1163 z późn. zn), które może być
uzasadnioną podstawą do Ędania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie art.93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych zuwagi, iż postępowanie jest obarczone
wadą uniemożliuliającą zawarcię ważnej rrmowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko
powyższe znajduje pełne potwierdzenie rnin. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r.
sygn. akt: KIOi 1519/15. ZwuĘó bowiem naleĘ, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej
istoty ma charakter wyłącnie odszkodowawczy i kompensacfny, ańe z,aśprewencyjny. Ustalenie przez
Zamavłiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie ruĄce
naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu
takiej umowy z zasadami współżycia społecmego i skutkowaó winno bezwzględną niewazrrość czynności
prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w młięku z art. 58 § t k.c. Należy miec również na
względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z ż9 listopada 2013 roku
Sygn. akt I CSK I24l13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych.
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazń, iż ,,kara umowna nie może byó instrumentem służącym
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wzbogaceniu wierzyciela, a zatemprzynlającym mu korzyśó majątkową w istotny sposób przehaczającą

wysokośó poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast
ochrona równowagi interesów stron i zapobieżeńe nadmiernemu obciąźeniu dłużnika oraz niesłusznemu
wzbogaceniu wierzyciela".

odp.

ZamavliĄący ńe wyraża zgody na proponowaną zlnlanę. Zapisy SIWZ w tej kwestii pozostają bez zmian.

Pyt.3

W

młiązku z planowanymi zmianami minimalnego wynagrodzenia na rok 2018 oraz roąoczęciem
realizacji usługi od 02.01.2018 proszę o informację czy Wykonawcy mają kalkulowaó cenę ofeńową
uwzględniając wynagrodzenie minimalne na rok 2018, cry tez kalkulowaó zgodnie z obowiąĄącymi
przęisami prawa na dzięń składania ofert (2I.12.2OI7\ tj, uwzględniając płacę minimalną obowiązującą
na dzięń składania ofeń, a następnie wartośó oferty wybranego wykonawcy zostanie przezZamawiającego
zlłaloryzowana od dnia wejściaw Ęcie zrrowelizowanych prząisów prawa?

odp.

Zamauliający wyjaśnia, że w SIWZ powyższa kwestia zostń uregulowana. Zamawiający pwyponńna, że
cena oferty musi zostać skalkulowana z uwzględnie,lriem stanu prawnego, jaki będzie obowiązywał od
01.01.2018 roku.

Pyt.4
Cry

zamauliający akcątuje wystawianie i dostarczanie w formie elektroniczrrej, w formacie PDF: faktur,
faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. I06nustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?
Jeżeli taŁ to bardzo proszę o modyfikacjęwzorcarrmowy w zakresie sposobu rozliczańa się z wykonanej
usługi poprzez dodanie następuj ących zapisów:
1. Strony akcątują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicmej, w formacie PDF: faktur, faktur
korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. I06n ustawy z dńa 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t1. Dz.U. z 2016 r., Nr 7 1 0, z późn. zm.).
2, Faktury elektroniczne będąZamawiającemu wyslane na adres e-mail:
3. Zanawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy okużdorazowej zmianie ww. adresu

mailowego.
4. Osobą upoważnioną do kontałtów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest

odp.

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie ńe vryruża zgodę na wystawianie i dostarczanie w fonnie
elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie zart. I06n
ustawy z dńa 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usfug (tj. Dz.U. z2016 r., Nr 710, zpóżn. zm.)

Pyt.5
Cnl

Z,amawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usfugi porządkowo-czystościowe na

obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń lależących do Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy
o dodanie do projektu umowy zapisu ,flanawiĄący umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym
usługi porządkowo - czystościowę na obiekcie beąłatne korzystanie z pomieszczeń należących do
Z,anawiającego". Jeżeli nie prosimy o udostępnienie wzoru rrmowy najmuldzierżnwy pomieszczeń

odp.

Zamauliający informuje, że w Sekcji 19 SIWZ uregulował kwestię udostępnienia pomieszczenia.
Zamavłiający wyjaśnia,iż kwestia odpłatnościza udostępnienie pomieszczenia lzalęiLńona będzie
od oczekiwń zglaszanychprzezWykonawcę m.in. co do wielkościpomieszczenia, wlposażeńa, dbałości
oprzeV,azane pomieszczenie i itp.
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