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Znak sprawy – ZM.NZP.221-14/20 
 

Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku  
i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu 
Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem 
trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez 
Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz w siedzibie ZMSP 

 

Do Zarządu Mienia Skarbu Państwa w dniu 24.11.2020 r. w trybie art. 38  

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych wpłynęły wnioski i zapytania  

następującej treści: 

Część I  

Wniosek nr 1  

Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o 

sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia). Powyższą 

informację udziela się na wniosek Wykonawcy. 

 

Wniosek nr 2  

Ustawa z dnia 6.09.2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze 

zmianami) w związku z art. 139 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcy 

zwrócenie się do Zamawiającego z wnioskiem  o przedstawienie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego z poprzedniego postępowania dotyczącego ww. przetargu. W związku ze wskazaną 

powyżej podstawą prawną występujemy w trybie przewidzianym ustawą o przekazanie nam 

przedmiotowej umowy wraz z aneksami 

 

Wniosek nr 3 

Wnosimy o udostępnienie informacji publicznej,  na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. Dz.U.2019.0.1429)  w  zakresie: 

a) Udostępnienia wartości faktur netto za ostanie 12 miesięcy 

b) Udostępnienia wartości kar umownych za ostatnie 12 miesięcy 

 



 

 

Część II 

1. Wnoszę o modyfikację par.5 ust. 1  Umowy, w zakresie: ,,(…)zawinione niewykonania lub 
zawinione nienależyte (…)’’ 

 

2. Wnoszę o wykreślenie par.5 ust. 9 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana zapisu 
wynika z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje 
potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia 
tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 
który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

3. Wnoszę o wprowadzenie do par.5 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do 
wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. 
Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’ 

 

4. Wnoszę o wprowadzenie do par.6 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego 
wynagrodzenia.   

 

5. Wnoszę o wprowadzenie do par.6 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1 
miesięcznym okresem wypowiedzenia’’ 

 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku 
z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór dokumentu przedstawiony w załączniku. 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy 
wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?  
 

8. Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie 
składania ofert? 

 

9. Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na 
zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie? 

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia umowy w większej liczbie egzemplarzy w 
przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum? 

11. Wnoszę o wprowadzenie do par. 5 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o 



 

 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z 
późn.zm.’’ 
 

12. Proszę o potwierdzenie, iż media i pomieszczenia o których mowa umowie zostaną udostępnione 
Wykonawcy nieodpłatnie –dot. Par.3 ust. 1 umowy? 

 

13. Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.5 ust. 3,4,5 o 50%. Zaproponowane sankcje przez 
Zamawiającego są zbyt wygórowane i winny zostać obniżona. Te drastycznie wysokie kary umowne 
w naszej ocenie wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego. Ponadto 
zastrzeżenie kar umownych w takiej wysokości (jak zawarto w umowie) są sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego w rozumieniu art.58 par.2 i art. 3531 k.c., a tym samym z mocy prawa 
powinny zostać uznane za nieważne. Zapisy umów nie powinny faworyzować jednej ze stron. W 
tym przypadku mamy do czynienia ze zbyt wygórowanymi karami umownymi,  wobec powyższego 
żądanie zmiany zapisów w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione. Orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 roku (KIO/UZP 767/09) przedstawia pogląd, zgodnie z którym 
mimo, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać 
pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek 
prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. 

    Wobec powyższego wnoszę o zmniejszenie kar zawartych w par. 5 ust. 3,4,5 o 50%. umowy. 
 

 

14. Wnoszę o modyfikację par.5 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,(…), wyliczonej proporcjonalnie do 
niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy’’. 
 

15. Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego wnoszonego wadium – a mianowicie – na kogo 
Wykonawca ma wystawić wadium :? na Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 
Warszawa czy na Miasto Stołeczne Warszawa  00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5? 

 
 

16. W związku z zawarciem tylko ogólnego zapisu o waloryzacji w umowie-dot. Par. 11 ust. 2,  wnoszę o 
wprowadzenie całych zasad waloryzacyjnych precyzyjnie określających sposób i termin ich 
wprowadzenia w życie zgodnie z ustawą pzp – dotyczy każdej umowy zawieranej na okres dłuższy niż 
12mcy : 

1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze 

zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.                

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

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



 

 

2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia 

w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 3).  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 

wynikającej ze zmienionych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone w zakresie: 

1) wartości, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, a 

wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w 

realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,  do 

wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej 

części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat  

2) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio przyjmującym zlecenie 

lub świadczącym usługi biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania 

do wysokości minimalnej stawki godzinowej;  

3) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom biorącym udział w 

realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania o wysokość dodatku do wynagrodzenia za 

pracę w porze nocnej 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone 

przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz 

drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia 

publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z 

konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 

umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu 

braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt.4) powyżej, wynagrodzenie wykonawcy 

zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone 

przez wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą 

z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu 

zamówienia publicznego. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3),4) przed zawarciem aneksu, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości 

dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), 

4). Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni 

od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, przed wejściem w 

życie zmian, o których mowa w ust 1 pkt 2) i 3), 4).  



 

 

 

 

17. Jeżeli zamawiający nie zgodzi się na wprowadzenie w/w zasad – proszę Proszę o 

doprecyzowanie postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia umownego – w zakresie: 

a)   w jakim terminie wykonawca może złożyć wniosek o waloryzację,  

b)   w jakim terminie wniosek ten zostanie rozpatrzony przez zamawiającego,  

c)    czy zmiana wynagrodzenia nastąpi od momentu zmiany przepisów bezpośrednio 

wpływających na tę zmianę oraz  

d)   czy wartość zwaloryzowanego wynagrodzenia zrekompensuje wzrost wszystkich 

udokumentowanych  przez wykonawcę kosztów, związanych ze zmianami legislacyjnymi 

mającymi bezpośredni wpływ na wzrost kosztów realizacji umowy? 

 

 
Zamawiający w odpowiedzi: 
 
Część 1  
 
Odpowiedź wniosek nr 1: 
Zamawiający udostępni wnioskodawcy kopię protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego aktualnego na dzień złożenia wniosku o udostępnienie.   

Odpowiedź wniosek nr 2: 
Zanonimizowana Umowa wraz z aneksami zostanie przekazana Wnioskodawcy 

Odpowiedź wniosek nr 3: 
Wysokość łącznej kwoty netto wynikająca z  wystawionych przez Wykonawcę miesięcznych faktur  

w okresie od 02-10.2020  roku za usługę wynikającą z umowy podstawowej wynosi – 627.752,88 zł  

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający w okresie ostatnich 12 miesięcy nie naliczył kar 

umownych dla Wykonawcy. 

Część 2  
 
Odpowiedź wniosek nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 5 ust.1 

Odpowiedź wniosek nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie par.5 ust. 9 Umowy  

Odpowiedź wniosek nr 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis umowny, zakres i terminy realizacji prac 

wynikających z umowy zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź wniosek nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody na o wprowadzenie do par.6 Umowy ww.  zapisu. 

 
 



 

 

Odpowiedź wniosek nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  wprowadzenie do par.6 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może 

rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia’’. Zamawiający wyraża zgodę na 

zamieszczenie w umowie postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

Odpowiedź pytanie nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. ZMSP stosuje obowiązujące przepisy RODO . 

 
Odpowiedź pytanie nr 7: 
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca 

na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom. 

Odpowiedź pytanie nr 8: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom, bez wskazywania nazwy podwykonawcy. 

Odpowiedź pytanie nr 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na 

zatrudnienie osób na zastępstwo lub umowę zlecenie. Wymagane jest zatrudnienie osób na umowę  

o pracę. 

Odpowiedź pytanie nr 10: 
Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia umowy w większej liczbie egzemplarzy w przypadku 

wygrania przetargu przez konsorcjum. 

Odpowiedź wniosek nr 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do par. 5 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia  

w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą                        

z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.).’’ Zagadnienie to reguluje kodeks cywilny oraz ww. 

cytowana Ustawa. 

Odpowiedź wniosek nr 12: 
Zamawiający potwierdza, iż udostępni istniejące miejsca poboru wody i energii elektrycznej 

nieodpłatnie Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania prac związanych z przedmiotem 

zamówienia. 

Odpowiedź wniosek nr 13: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych za nienależyte 

wykonywanie usługi. 

 
Odpowiedź wniosek nr 14: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par.5 ust.2 Umowy, w powyższym zakresie. 

Odpowiedź pytanie nr 15: 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek ZMSP, zgodnie z zapisami SIWZ. Wadium 
w pozostałych formach winno być wystawione na beneficjenta t.j. m.st. Warszawa  
 

 



 

 

Odpowiedź wniosek nr 16: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w umowie dot. par. 11 ust. 2 .  
 
Odpowiedź wniosek nr 17: 

a) wniosek należy złożyć po zaistnieniu okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp 
b) wniosek Zamawiający rozpatrzy niezwłocznie 
c) ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od dnia złożenia wniosku po   

zaistnieniu okoliczności wymienionych  art. 142 ust 5 Pzp o ile będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia 

d) odpowiedź udzielona w pkt. c) 
 

 

 

                       

Podpisano elektronicznie 

p.o. Z-cy Dyrektora Ewa Morawska-Sochacka 

/Kierownik zamawiającego/ 

 


