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Dotyczy przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości wewnątrz budynków mieszkalnych 
i mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych i placach zabaw zarządzanych przez  

ZBK w Oleśnicy przez okres 12 miesięcy. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579) odpowiada na pytania dot. treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia ww. postępowania. 
 
Pytanie nr 1 
Jaką formę (jakie elementy) ma zawierać kosztorys na podstawie którego będą oceniane oferty? 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w rozdziale XII dotyczącym opisu sposobu obliczania ceny. 
Kosztorys nie będzie wymagany. 
 
Pytanie nr 2 
Na podstawie dotychczasowych Państwa doświadczeń, prosimy o określenie jakie ilości 
utylizowanych odpadów w skali miesiąca powinien wykonawca złożyć do kalkulacji. 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający nie prowadzi ewidencji ilości zutylizowanych odpadów, zadanie to należy do działań 
wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia. 
 
Pytanie nr 3 
W celu sporządzenia rzetelnej oferty, prosimy o podanie ilości zebranych w zeszłym roku liści  
z terenów zielonych celem utylizacji. 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający nie prowadzi ewidencji zebranych liści, zadanie to należy do działań wykonawcy 
realizującego przedmiot zamówienia. 
 
Pytanie nr 4 
Do kogo należy zakup flag do dekorowania budynków? 
Odpowiedź nr 4 
W celu realizacji usługi Zamawiający przekaże Wykonawcy flagi. 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający podaje w SIWZ ogólną powierzchnię terenów zewnętrznych, zwracamy się z prośbą 
 o podanie jaka jest powierzchnia utwardzona (chodniki, place itp.), a jaka terenów zielonych? 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający nie prowadzi ewidencji terenów zewnętrznych z rozbiciem na powierzchnię utwardzoną 
i nieutwardzoną. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o podanie ilości piasku jaka jest wymagana do wymiany w piaskownicach oraz na „plażach” 
będących przedmiotem zamówieni. 
Odpowiedź nr 6 
Ilość piasku została określona w Załączniku nr 1 do SIWZ w dziale C w punkcie 45 ze znaczkiem „*”: 
Zamawiający określa ilość piasku do świadczenia usługi określonej w pkt 45 oraz 46 maksymalnie do 
1 000 ton (słownie: jeden tysiąc ton). 
 
Pytanie nr 7  
Zamawiający wymaga aby osoby świadczące usługi sprzątania były zatrudnione na podstawie umów 
o pracę. Jednakże Wykonawca  nie jest w stanie przewidzieć ile osób zachoruje lub skorzysta z urlopu 
na żądanie. O takiej sytuacji pracodawca z reguły dowiaduje się w dniu absencji. Wnosimy więc  
o wprowadzenie zapisu umożliwiającego Wykonawcy okresowe zastąpienie nieobecnych 
pracowników osobami zatrudnionymi na innej podstawie niż umowa o pracę, do czasu powrotu 
docelowych pracowników. 
 



Odpowiedź nr 7 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek określić  
w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy.  
W ww. postępowaniu Zamawiający nie określił liczby osób, która ma wykonywać przedmiot 
zamówienia w oparciu o umowę o pracę oraz nie określił wymiaru czasu umowy o pracę. Przytoczona 
w pytaniu nieobecność pracowników z powodu absencji chorobowej nie spowoduje obniżenia 
świadczonych usług oraz nie rozwiąże umowy o pracę, przez co zdarzenie to nie będzie miało wpływu 
na wypełnianie przez Wykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  
 
Pytanie nr 8 
W §1 pkt 2 umowy jest napisane: „przedmiot umowy obejmuje również odpłatny, na koszt 
Wykonawcy, wywóz odpadów przez Wykonawcę…”, na jakim etapie postepowania będzie 
wymagane zezwolenie na transport odpadów? 
Odpowiedź nr 8 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu podpisania 
umowy będzie musiał przedstawić umowę z Miejską Gospodarką Komunalną sp. z o.o. 56-400 
Oleśnica, ul. 11 Listopada 17, której przedmiotem jest składowanie odpadów powstałych w wyniku 
świadczenia usług utrzymania czystości. 
 
Pytanie nr 9 
Wnosimy o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar umownych o 50%.  
W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji 
uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucenie warunków dotyczących 
realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia 
w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale 
środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to krajowa izba Odwoławcza, 
m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn.. akt KIO 283/14. 
Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom 
współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na 
swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, 
nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku 
niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób 
zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na 
funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary 
umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej 
nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może 
powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na 
powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. 
Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, 
zróżnicowanie ich wysokości kar umownych, zróżnicowanie ich wysokości w stosunku o rangi, skutku  
i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony 
zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że 
zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”. 
 
Odpowiedź nr 9 
Biorąc pod uwagę utrzymanie porządku na wysokim poziomie na terenie Miasta Oleśnicy, 
projektowane kary umowne mają zadanie dyscyplinujące, a nie jak określono w pytaniu 
„abstrakcyjne” i pełniące funkcję „zarobkową”. Zamawiający jest jednostką budżetową, zgodnie  
z Regulaminem Organizacyjnym działa m.in. w oparciu o zasadę służebności wobec społeczeństwa 
lokalnego i nie prowadzi działalności zarobkowej.  
 


