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Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr PO VII WB 261.16.2017.

prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego pn.:., Swiadczenie using

porza^dkowo - czystosciowych wewnatrz i na zewnatrz budynkow, b^d^cych

wuzy\vaniu Prokuratur}' Okr^gowej w Lodzi i podlegtych jejjednostek

organizacyjnych.):

Wyjasnienia tresci SIWZ

W odpowiedzi na pismo - zapytanie do SIWZ - Wzoru umowy. przestane poczt^

elektroniczn^ w dniu 11 stycznia 2018 r. Zamawiaj^cy - Prokuratura Okr^gowa w Lodzi

na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 usta\vy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien

publicznych , udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Wnosze o wprowadzenie do par. 8 Umowy, zapisu: ,: Aneks. o ktorym mowa

wpar. 8 ust. 4 pkt. 4 i 4.1 b^dzie obowiazywal od dniajego zawarcia ze skutkiem od dnia

wejscia w zycie zmian przepisow b^dacych podstaw^ do zmiany wysokosci wynagrodzenia

albo od dnia zawnioskowanego przez Strong jezeli b^dzie to termin pozniejszy". Powyzszy

zapis jest zgodny z dotychczasowym orzecznictvvem KIO.

Qdpowiedz 1

Zamawiaj^c}' nie dokonuje zmiany tresci umowy. Jednoczesnie Zamawiaj^cy

wyjasnia, iz okreslona w § 8 ust. 4 pkt 4 data obowiazywania zmiany wysokosci

wynagrodzenia (rownoznaczna z data^ podpisania aneksu), nie oznacza, iz pomini^ta

t. j. Dz. U. z2017r.,poz.l579 ze zm.- Prawo zamowien publicznych -dalej zwang. ,,ustawq. Pzp".



zostanie waloryzacja wynagrodzenia przypadaj^cego Wykonawcy za czas po wejsciu

w zycie zmienionych przepisow, ale przed podpisaniem aneksu. Data obowia_zywania

oznacza, iz zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie moglo stac sie wymagalne od daty

zawarcia aneksu. Zamawiajacy ponadto informuje, iz postanowienia art. 142 ust. 5 ustawy

Pzp interpretuje w ten sposob, iz waloryzacji podlega kazde wynagrodzenie nalezne po

zmianie przepisow dotycz^cych oznaczonych tarn przeslanek, o ile zmiany te wpiynely na

wysokosci kosztow ponoszon}'ch przez Wykonawcy.

Pytanie 2

Wnosze o zawarcie w par. 16 umowy, klauzuli. ktora umozliwi obu stronom

rozwia^zanie umowy za Vv^powiedzeniem tj.: ;.kazda ze stron ma prawo wypowiedziec

umowe z zachowaniem 1 miesiecznego okresu wypowiedzeriia1!. Zaznaczam. iz sytuacja

Zamawiajq.cego przy ksztaltowaniu tresci umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brae

pod uwage nie tylko swoje interesy, ale takze interesy ^rkonawcy i starac sie uiozyc

stosunek prawny tak, ab}' te interesy byly zrownowazone.

Qdpowiedz 2

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w zakresie tresci umowy. Jednoczesnie

Zamawiajacy infomiuje. iz zasad^ prawa cy\vilnego jest, ze umowa zawarta na czas

oznaczony moze zostac roz\vi^zana w okresie wczesniejsz37m tylko z waznych powodow

wskazanych w umowie (a contrario do art. 3651 Kodeksu cywilnego). Proponowany przez

pytajacego zapis jest sprzeczny zpo^'zsz^ zasad^, narusza bezpieczenstwo obrotu

gospodarczego izracji na krotki termin \vypowiedzenia; uniemozliwia Zamawiaj^cemu

uzyskanie nowego zamowienia zaspakajanego biez^ce potrzeby.

Pytanie 3

Wnosze o wyrazenie zgody na zlozenie oswiadczenia - zal^cznika nr 4 do SIWZ,

jako skutecznego w fonnie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art.24

ust.5pkt.ll-tj . 3 dni.

Oswiadczenie zlozone w formie faksu lub e-maila zostanie rowniez wyslane w formie

pisemnej - poczta_ polecony. Prosba w>'konawcy wynika z faktu, iz koszty zlozenia oferty

wzrosty, w ramach nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy -

Prawo zamowien publicznych oraz niektorych innych ustaw (z\van^ dalej ,,Ustawa/').



3

Zlozenie oswiadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy tez e-maila, pozwoli

Zamawiaj^cemu na dokonanie oceny, czy zachodz^ wobec Wykonawcy przesianki

okreslone w art. 24 ust.l pkt. 23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto

ustawodawca nie wskazal w tresci art. 24 ust. 5 pkt. 11, iz powyzsze oswiadczenie musi

zostac zlozone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stad wniosek o wyrazenie zgody na

przeslanie oswiadczenia we wskazanym powyzej terminie faksem lub e-mailem jest pemi

uzasadniony i zasluguje na uwzglednienie.

Odpowiedz 3

Oswiadczenie powinno bye zlozone w oryginale. Zgodnie z S 14 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze

zadac Zamawiaj^cy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

oswiadczenia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow. na ktorych zdolnosciach lub

sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, oraz dotyczace

podwykonawcow, skladane s^ w oryginale.

Pytanie 4

Wnosze o wprowadzenie do par.13 Umowy, zapisu: „ Zamawiaj^cy jest

zobowi^zany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszen

okreslonych powyzej. Dopiero po jego bezskutecznyni up^vie ma prawo obci^zenia

Wykonawcy karq. umowna^ ".

Odpowiedz 4

Zamawiaj^cy nie dokonuje zmiany tresci umowy. Zamawiaj^cy wyjasnia, iz sposob

realizacji zamowienia zostal gruntownie opisany w Zal^czniku nr 1 do SWIZ -

Szczegolow^'m opisie przedmiotu zamowienia. Zadaniem Wykonawcy jest sprawowanie

nadzoru nad osobami, ktore bed^ wykonywaly czynnosci obj^te zamowieniem i tym samym

zapewnienie nalezytego AA'ykonywania zamowienia.

5

Wnosz$ o wprowadzenie do par. 16 Umowy zapisu: „ Wykonawca ma prawo

rozwiazac umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiajacego

z zaplatq umowionego wynagrodzenia".



Odpowiedz 5

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci umowy. Zamawiajacy wyjasnia, iz we

wskazanym przez pytajacego stanie faktycznym nie ma potrzeby wprowadzania

dodatkowych zapisow umownych, gdyz Wykonawca moze skorzystac w takiej sytuacji

zregulacji art. 491 Kodeksu cywilnego i odstapic od umowy, po uprzednim wezwaniu do

zaplaty zaleglego wynagrodzenia.

Pytanie 6

Wnosze o modyfikacje; par. 12 ust.l Umowy. w zakresie; „(•••) w zwi^zku

z niewykonaniem lub nienalezyt)Tn wykonaniem uslugi, powstale (...)"

Qdpowiedz 6

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci umowy. Zamawiaj^cy wyjasnia, iz szkody

moga^ powstac nie tylko bezposrednio na skutek niewykonania lub nienalez^ego wykonania

ushigi, ale takze innych uchybien wobec przepisow powszechnie obowiazuj^cego prawa.

Pytanie 7

Wnosze o modyfikacje par.13 ust.l pkt 1 Umowy, w zakresie: „(...) zawinionego

niewykonania lub nienalezytego (...)"

Odpowiedz 7

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci umowy. Zastosowany zapis umowny

odpowiada tresci art. 471 Kodeksu cywilnego „ Dluznik obowiazany jest do naprawienia

szkody wyniklej z me\vykonania lub nienalezytego wykonania zobowi^zania, chyba ze

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nast^pstwem okolicznosci, za ktore dhiznik

odpowiedzialnosci nie ponosi." Zasad^ regulnj^c^ kwestie odpowiedzialnosci jest tu

dornniemanie zawinienia po stronie dluznika, ktore dluznik moze obalic przedstawiaj^c

stosowne dowody na brak zawinienia. W zwiazku z tym nie ma potrzeby wprowadzania

zapisu ,,zawinionego nie\vykonama lub nienalezytego ..."



Pytanie 8

Prosze o podanie maksymalnej % ilosci zmniejszenia ba_dz \vyla_czenia zakresu

wykonywania ushigi w trakcie realizacji umowy. Zaznaczam. iz fakt zmniejszenia uslugi

wplywa na koszt jej wykonania, w szczegolnosci jezeli wykonawca na etapie skladania ofert

przyjmuje okreslon^ w siwz liczb? m2 powierzchni sprzatania. Inaczej rozkladajq. sie^ koszty

przy mniejszej powierzchni a inaczej przy wiekszej, co ma istotny wplyw na ostateczna

cene.

Odpowiedz 8

W przypadku zawierania umow dhigoterminowych (na okres 3 lat) w momencie

zawierania Strony nie s^ w stanie przewidziec wszystkich okolicznosci oraz czynnikow

mogqcych miec negatywny wp^yw na wykonywanie zobowiazan umownych.

Zamawiajacy przewiduj^c mozliwosc faktycznego zmniejszenia U2ywanej

powierzchni, uwzglednii wylacznie mozliwosc zajscia niezaleznych od Zamawiajacego

zmian w stmkturze organizac^jnej Prokuratury, powodujacych wyodrebnienie okreslon}'ch

jednostek Prokuratury z okregu przypisanego Prokuraturze Okregowej w Lodzi. Zmiany

takie maja charakter zmiany prawa, Zamawiajacy nie ma zadnych informacji. ktore

pozwolityby na prognozowanie obecnie takich zmian.

P^ftanie 9

Czy pracownicy podw);konawcy (alpinisci) musza bye zatrudnieni na podstawie

umowy o prace? Zaznaczarny. ze wiekszosc podwykonawcow nie zatrudnia na podstawie

umowy o prace. Wnosze; zatem o mozliwosc zatrudnienia alpinistow na podstawie umow

cywilnoprawnych. Pragne zwrocic uwage, iz s^ to prace sezonowe, w)'kony\vane czesto raz

na 2-3 miesiace.

Odpowiedz 9

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.5 \\ymog zatrudnienia dotyczy zarowno

Wykonawcow jak i Podwykonawcow i odnosi si^ do zatrudnienia osob, ktore vvykonuj^

prac£ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. Jezeli zatem dane osoby wykonuja prace

samodzielnie czyli nie pod kierownictwem, nie w miejscu i czasie wyznaczon}'m przez

pracodawc^/to nie jest wymagane sporzadzenie umow o prace. W konsekwencji alpinisci



nie musza^ bye zatrudnieni na umow? o prac$, jezeli nie wykonuja pracy pod

kierownictwern. w rniejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawc$/Pod\vykonawc$.

Pytanie 10

Czy Zama\viaja_cy dopuszcza podwykonawstvvo na etapie realizacji umowy

w sytuacji. gdy Wykonawca na etapie skladania oferty nie wskazai iz b^dzie zlecal ustugi

podwykonawcom?

Qdpowiedz 10

Zama\viajacy dopuszcza w trakcie realizacji zamowienia powierzenie cz^sci

zamowienia Podwykonawcorn, jezeli w ofercie Wykonawca nie wskazat, iz b^dzie zlecac

uslugi Pod\v}'konawcom. Zmiana taka traktowana b^dzie jako nieistotna zmiana umowy.

Pytaniell

Czy do realizacji uslugi potrzebne b^dzie stosowanie technik alpinistycznych?

Odpowiedz 11

Zamawiaj^cy w Opisie przedmiotu zamowienia stanowi^cym Zalacznik nr 1 do

SIWZ okreslit szczegolowo wszystkie prace obj^te zamowieniem. Dobor sposobow oraz

technik ich wykonania nalezy do Wykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze odpowiedzi na pytania nie stanowi^

istotnej zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

W zwiazku z tym; Zamawiaj^cy nie przedluza terminu skladania ofert.

A/Z

Prok ur atop-OKr e gowy

-Maria-S-zczesniak^Bauer


