
 
 

 

Nr sprawy: 8/2020 
 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 

 

Przedmiot: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
usług w zakresie wydzielonych procesów porządkowych. 

 

Świadczenie usług dotyczących wydzielonych procesów 

porządkowych polega na pozyskaniu przez Zamawiającego 

personelu (pracowników zewnętrznych) do świadczenia prac 

w tym zakresie na obszarze Gminy Piaseczno. 
 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 
z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, 
REGON: 016161080 

 

 

WYJAŚNIENIA  I  ZMIANA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

I. 
 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Świadczenie przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wydzielonych procesów 
porządkowych” (Świadczenie usług dotyczących wydzielonych procesów porządkowych 

polega na pozyskaniu przez Zamawiającego personelu (pracowników zewnętrznych) 

do świadczenia prac w tym zakresie na obszarze Gminy Piaseczno) prowadzonym 

przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego 

(nr sprawy: 8/2020) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia następującej treści: 
 

1) „Jakiego rodzaju badaniami mają się legitymować Pracownicy kierowani do wykonania 

usługi?”; 

2) „Czy wymagane są szczepienia, a jeżeli tak to jakie?”; 

3) „Czy wymagane jest aby Koordynator był stale dostępny na miejscu wykonywania 

usługi. Jeżeli nie, to w jakim najkrótszym terminie powinien pojawić się na wezwanie 

Zamawiającego?”; 
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4) „Kto prowadzi i jest odpowiedzialny za stanowiskowe szkolenia BHP?” 

5) „Czy liczba roboczogodzin miesięcznie może przekroczyć 168h? Jak przedstawia 

się kwestia rozliczenia nadgodzin?”; 

6) „Czy wynagrodzenie chorobowe oraz urlopowe ma być wliczone w stawkę 

za roboczogodzinę prezentowaną w ofercie?”; 

7) „Kto zapewnia odzież roboczą dla Pracowników i jaki rodzaj odzieży roboczej 

mają posiadać Pracownicy? Jakie elementy ubioru oraz normy musi ta odzież 

spełniać?”; 

8) „Czy przez cały czas świadczenia usługi ma być zapewniony personel w liczbie 

10 osób miesięcznie?”; 

9) „Czy wolumen personelu może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć), w zależności 

od miesiąca świadczenia usługi? Jeżeli tak, to jaka liczba pracowników może 

być wymagana  w okresach największego oraz najmniejszego zapotrzebowania?”; 

10) „Czy może wystąpić sytuacja, iż nie będą mieli Państwo żadnego zapotrzebowania 

na Pracowników w danym okresie?”; 

11) „Jaki system czasu pracy stosują Państwo wobec własnych Pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach, które są wskazane w SIWZ oraz Umowie?”; 

12) „Czy zapisy w Umowie są negocjowalne?” 

13) „Jak powinien brzmieć zapis Umowy paragraf 1 punkt 6: „Zapotrzebowanie, 

o których mowa w ust. 5, będą każdorazowo okres i szczegółowe miejsce realizacji 

(na obszarze Gminy Piaseczno) oraz ewentualne dodatkowe wymagania 

(wytyczne) Zamawiającego.”?”; 

14) „Czy Pracownicy z zagranicy deklarujący chęć zatrudnienia na podstawie Umowy 

Cywilnoprawnej mogą być zatrudnieni w takiej formie? Czy wymóg zatrudnienia 

Umowy o Pracę dotyczy również Pracowników z zagranicy?”; 

15) „W nawiązaniu do zapisów Umowy: „Wykonawca na pisemnie żądanie 

Zamawiającego, w szczególności w wypadku zastrzeżeń co do jakości wykonywania 

Przedmiotu umowy, dyscypliny lub porządku pracy bądź przestrzegania przepisów 

i zasad bhp, zobowiązany jest do zmiany - w uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie - pracowników skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

umowy i zastąpienia ich pracownikami posiadającymi w tym zakresie odpowiednie 

umiejętności i kwalifikacje” w jakim minimalnym terminie przewidują Państwo 

zamianę Pracowników w ww. wypadku?”; 

16) „Paragraf 4 ust. 1: „Z zastrzeżeniem ust. 3. pomiędzy pracownikami skierowanymi 

przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy, a Zamawiającym nie będzie 

zachodził stosunek podporządkowania charakterystyczny dla stosunku pracy, 

a pracownicy skierowani do realizacji Przedmiotu umowy będą zarządzani 

jedynie przez Wykonawcę lub wyznaczone przez niego osoby. Zamawiający 

nie będzie miał prawa wydawać pracownikom skierowanym przez Wykonawcę 

do realizacji Przedmiotu umowy żadnych poleceń służbowych,” - czy nie powinno 

być „z zastrzeżeniem ust. 4 Umowy”?”; 

17) „Paragraf 4 ust. 4 Umowy „[…] a na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy 

nie ma bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem, o którym mowa w ust. 5.” 

- czy nie powinno być „o którym mowa w ust. 6”?”; 
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18) „Odnośnie konieczności przedstawienia niezbędnych dokumentów w Rozdziale V. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, w pkt 2 w ppk. 2 SIWZ dot. wykazania 

wykonanych usług - obecnie obsługujemy 3 zakłady (w tym związane z. gospodarką 

i usługami komunalnymi), na których Pracownicy wykonują oprócz czynności 

sortowania śmieci także prace porządkowe, wraz z utrzymaniem czystości na placu oraz 

odśnieżania terenu / chodników. Łączny wolumen przekracza 50 osób. Ponadto obecnie 

dostarczamy serwis sprzątający na jednym z zakładów, gdzie czynności polegają 

na utrzymaniu czystości zakładu oraz terenów zewnętrznych (sprzątanie, zamiatanie, 

opróżnianie pojemników, grabienie, odśnieżanie placu oraz ścieżek, etc.). 

Wolumen około 40 Pracowników. Czy powyższe usługi będą przez Państwa uznane 

jako adekwatne do wymogów prezentacji zdolności technicznej lub zawodowej 

określonych w Rozdziale V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

w pkt 2 w ppk. 2 SIWZ?”; 

 

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

Ad. 1) 

 

Zgodnie z wymogami Zamawiającego wszyscy pracownicy Wykonawcy skierowani 

przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia mają być zatrudnieni 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym pracownicy 

ci muszą się legitymować ważnymi wstępnymi lub okresowymi badaniami lekarskimi 

dopuszczającymi ich do pracy na stanowiskach, na których są zatrudnieni. 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 1 ust. 11 wzoru umowy 

realizacja przedmiotu umowy nie będzie obejmować prac niebezpiecznych, 

w tym np. prac na wysokości, w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

Dlatego Zamawiający nie formułuje żadnego dodatkowego wymogu w tym zakresie. 

 

Ad. 2) 

 

Zgodnie z § 1 ust. 11 wzoru umowy realizacja przedmiotu umowy nie będzie 

obejmować prac niebezpiecznych. Dlatego Zamawiający nie formułuje żadnego wymogu 

w tym zakresie. 

 

Ad. 3) 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 6 wzoru umowy pracownicy Wykonawcy 

skierowani przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu będą wyłącznie pracownikami 

Wykonawcy. Z osobami skierowanymi do świadczenia prac porządkowych 

Zamawiającego nie będą łączyć żadne umowy i porozumienia, a w szczególności 

stosunek pracy. Wszelkie wytyczne oraz uwagi co do wykonywania prac porządkowych 

Zamawiający będzie uprawniony przekazywać wyłącznie Wykonawcy 

lub Koordynatorowi. Zamawiający będzie uprawniony - wyłącznie w zakresie jakości 

oraz szczegółów technicznych świadczonych prac porządkowych -  do wydawania 

wiążących instrukcji, wytycznych oraz uwag co do sposobu wykonywania 

Przedmiotu umowy bezpośrednio pracownikom Wykonawcy skierowanym do realizacji 

Przedmiotu umowy, wyłącznie w przypadku, gdy wymagać tego będzie bieżąca 

organizacja pracy, a na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy nie będzie 

bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem.  
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Wykonawca zaś jest zobowiązany do zapewnienia osoby lub osób koordynujących 

i kontrolujących realizację Umowy w miejscu i w czasie wykonywania jej przedmiotu 

na rzecz Zamawiającego, tj. Koordynatora lub Koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni 

za przekazywanie pracownikom Wykonawcy skierowanym przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu umowy informacji o zasadach prawidłowego i zgodnego z oczekiwaniami 

Zamawiającego wykonywania procesów porządkowych, a Zamawiający będzie uprawniony 

do zgłaszania Koordynatorowi wszelkich bieżących uwag i zastrzeżeń co do sposobu 

wykonywania Przedmiotu umowy. 

 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie oczekuje, aby Koordynator był stale dostępny 

na miejscu wykonywania usługi, ale powinien on być dostępny na miejscu co najmniej 

na początku dnia pracy - przy rozdziale zadań, a także stawiać się na miejscu wykonywania 

usługi na wezwanie telefoniczne Zamawiającego w razie potrzeby w czasie do jednej 

(1) godziny od otrzymania wezwania.  

 

Ad. 4) 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 6 wzoru umowy pracownicy Wykonawcy skierowani 

przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu będą wyłącznie pracownikami Wykonawcy. 

Z osobami skierowanymi do świadczenia prac porządkowych Zamawiającego 

nie będą łączyć żadne umowy i porozumienia, a w szczególności stosunek pracy. 

Jednocześnie, zgodnie z § 4 ust. 5 wzoru umowy służba BHP Zamawiającego zgodnie 

z artykułem 208 Kodeksu pracy odpowiada za koordynację zagadnień dotyczących BHP, 

a nie za wykonywanie obowiązków służby BHP Wykonawcy. 

 

Dlatego szkolenia stanowiskowe BHP obowiązana jest przeprowadzić służba BHP 

Wykonawcy przy współpracy ze służbą BHP Zamawiającego. 

 

Ad. 5) 

 

Zgodnie z § 1 ust. 4 wzoru umowy przedmiot umowy świadczony będzie przez Wykonawcę 
w sześciodniowych okresach rozliczeniowych od poniedziałku do soboty. W związku 

z powyższym średnia liczba roboczogodzin / osobę może miesięcznie przekroczyć 
wymiar 168 godzin. Zamawiający nie formułuje jednak żadnego wymogu dotyczącego 

rozkładu czasu pracy stosowanego przez Wykonawcę. Wykonawcą może kierować 
do realizacji przedmiotu umowy naprzemiennie większą liczbę swoich pracowników, 

tak aby nie świadczyły one pracy również w nadgodzinach lub mniejszą liczbę osób 

wypłacając im dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach - jeżeli takie 

świadczenie pracy będzie miało miejsce.  

 

Zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2 w Rozdziale XIII SIWZ Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w oparciu o cenę jednostkową równą 
„Kalkulacyjnemu kosztowi jednej (1) roboczogodziny”. Podstawę do określenia 

„Kalkulacyjnego kosztu jednej (1) roboczogodziny” stanowi pełen zakres przedmiotu 

zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy czym 

„Kalkulacyjny koszt jednej (1) roboczogodziny” ma obejmować całkowite koszty pracy 

jednego (1) pracownika w czasie jednej (1) godziny, tzn. stawkę godzinową wynikającą 
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z wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy 

o pracę, nie niższego niż to wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy
*
, 

przy przyjęciu wszystkich pozostałych kosztów jakie ponosi pracodawca w związku 
z zatrudnieniem pracownika oraz ewentualnych kosztów dodatkowych wynikających 
z wykonywania przez pracownika czynności związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia, wraz z zyskiem kalkulacyjnym Wykonawcy. 

 

Wskazany przez Zamawiającego na potrzeby kalkulacji wymiar średniej liczby 150 godzin 

pracy w miesiącu służyć ma wyłącznie zapewnieniu porównywalności ofert, które zostaną 
złożone przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający nie będzie 

jednak w rozliczeniach z Wykonawcą akceptował żadnych zmian w zakresie dotyczącym 

zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej poza przypadkami wymienionymi 

w § 13 ust. 2 oraz ust. 3 wzoru umowy. Przypadki te nie obejmują nadgodzin. 
 

Ad. 6) 

 

Zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2 w Rozdziale XIII SIWZ Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w oparciu o cenę jednostkową równą 
„Kalkulacyjnemu kosztowi jednej (1) roboczogodziny”. Podstawę do określenia 

„Kalkulacyjnego kosztu jednej (1) roboczogodziny” stanowi pełen zakres przedmiotu 

zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy czym 

„Kalkulacyjny koszt jednej (1) roboczogodziny” ma obejmować całkowite koszty pracy 

jednego (1) pracownika w czasie jednej (1) godziny, tzn. stawkę godzinową wynikającą 
z wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy 

o pracę, nie niższego niż to wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy
*
, 

przy przyjęciu wszystkich pozostałych kosztów jakie ponosi pracodawca w związku 
z zatrudnieniem pracownika oraz ewentualnych kosztów dodatkowych wynikających 
z wykonywania przez pracownika czynności związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia, wraz z zyskiem kalkulacyjnym Wykonawcy. 

 

Zgodnie z § 12 ust. 3 wzoru umowy Wynagrodzenie wykonawcy obejmować ma wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy na zasadach i warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz Umowie, 

w tym w szczególności: koszty wynagrodzeń, podatki, koszty ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a także ewentualne 

koszty dodatkowych ubezpieczeń, zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu środków 

ochrony osobistej i indywidualnej. 

 

Wynagrodzenie chorobowe oraz urlopowe ma być wliczone w stawkę za roboczogodzinę 
prezentowaną w ofercie. 
 

                                                 
*
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1596) 
*
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1596) 
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Ad. 7) 

 

Zgodnie z § 12 ust. 3 wzoru umowy Wynagrodzenie wykonawcy obejmować ma wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy na zasadach i warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz Umowie, 

w tym w szczególności: koszty wynagrodzeń, podatki, koszty ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a także ewentualne 

koszty dodatkowych ubezpieczeń, zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu środków 

ochrony osobistej i indywidualnej. 

 

Odzież roboczą dla pracowników Wykonawcy zapewnia Wykonawca bez osobnego 
wynagrodzenia z tego tytułu. 

 

Przy uwzględnieniu rodzaju czynności jakie będą wykonywać pracownicy Wykonawcy 

skierowani do realizacji przedmiotu umowy [zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności 

opracowanej przez Departament Rynku Pracy MRPiPS w oparciu o Międzynarodowy 

Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08
**

 będą to w szczególności usługi na ulicach 

(kod 951090), konserwacja terenów zieleni (kod 921401), sprzątanie gdzie indziej 

niesklasyfikowane (kod 912990)], odzież robocza tych pracowników powinna być zgodna 

z normą EN20471:2013 o co najmniej 2 klasie widoczności. 

 

Ad. 8) 

 

Zgodnie z § 1 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 7 wzoru umowy Przedmiot umowy świadczony 

będzie przez Wykonawcę w sześciodniowych okresach rozliczeniowych od poniedziałku 

do soboty. Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego Szczegółowe 

zapotrzebowanie na ilość pracowników i rodzaj procesów porządkowych w danym okresie 

rozliczeniowym, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wskazaną w zapotrzebowaniu 

ilość pracowników umożliwiającą wykonanie zapotrzebowanych procesów porządkowych 

na warunkach określonych w zapotrzebowaniu. 

 

Jednocześnie zgodnie z § 1 ust. 6 oraz ust. 8 wzoru umowy zapotrzebowania Zamawiającego 

będą każdorazowo [wskazywać] czas (okres) i szczegółowe miejsce realizacji (na obszarze 

Gminy Piaseczno) oraz ewentualne dodatkowe wymagania (wytyczne) Zamawiającego, 

a Wykonawca obowiązany jest zapewnić możliwość jednoczesnego skierowania do realizacji 

Przedmiotu umowy do 10 (dziesięciu) pracowników. Jest to maksymalna liczba 

pracowników, których Wykonawca ma obowiązek zapewnić do realizacji przedmiotu 

umowy. Nie oznacza to jednak, iż w każdym sześciodniowym okresie rozliczeniowym 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy zapotrzebowanie wymagające zaangażowania dokładnie 

10 pracowników Wykonawcy. Organizacja rozkładu czasu pracy pracowników Wykonawcy 

kierowanych do realizacji przedmiotu umowy należy do Wykonawcy. Zamawiający 

nie formułuje wymogów w tym zakresie (por. również wyjaśnienia w ad. 5 na str. 4 powyżej).  

 

                                                 
**

 https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-

opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow 
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Ad. 9) i 10) 

 

Zgodnie z § 1 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 7 wzoru umowy Przedmiot umowy świadczony 

będzie przez Wykonawcę w sześciodniowych okresach rozliczeniowych od poniedziałku 

do soboty. Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego Szczegółowe 

zapotrzebowanie na ilość pracowników i rodzaj procesów porządkowych w danym okresie 

rozliczeniowym, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wskazaną w zapotrzebowaniu 

ilość pracowników umożliwiającą wykonanie zapotrzebowanych procesów porządkowych 

na warunkach określonych w zapotrzebowaniu. 

 

Jednocześnie zgodnie z § 1 ust. 6 oraz ust. 8 wzoru umowy zapotrzebowania Zamawiającego 

będą każdorazowo [wskazywać] czas (okres) i szczegółowe miejsce realizacji (na obszarze 

Gminy Piaseczno) oraz ewentualne dodatkowe wymagania (wytyczne) Zamawiającego., 

a Wykonawca obowiązany jest zapewnić możliwość jednoczesnego skierowania do realizacji 

Przedmiotu umowy do 10 (dziesięciu) pracowników. Jest to maksymalna liczba 

pracowników, których Wykonawca ma obowiązek zapewnić do realizacji przedmiotu umowy. 

 

Nie oznacza to, iż w każdym okresie rozliczeniowym Zamawiający zgłosi Wykonawcy 

zapotrzebowanie wymagające zaangażowania dokładnie 10 pracowników Wykonawcy. 

Organizacja rozkładu pracy pracowników Wykonawcy kierowanych do realizacji 

przedmiotu umowy należy do Wykonawcy - Zamawiający nie formułuje wymogów 

w tym zakresie (por. również wyjaśnienia w ad. 5 na str. 4 powyżej) - jednak w ocenie 

Zamawiającego „wolumen” pracowników będzie ulegać zmianie w poszczególnych 

okresach rozliczeniowych. 

 

Jak zostało to już wskazane, zgodnie z § 1 ust. 8 wzoru umowy Wykonawca obowiązany 

jest zapewnić możliwość jednoczesnego skierowania do realizacji Przedmiotu umowy 

maksymalnie do 10 (dziesięciu) pracowników. Zamawiający wskazuje także, iż w okresie 

realizacji umowy mogą wystąpić takie okresy rozliczeniowe, w których Zamawiający 

nie będzie zgłaszać żadnego bieżącego zapotrzebowania, chociaż z doświadczenia 

Zamawiającego - a także ze specyfiki działalności Zamawiającego, która polega na ciągłym 

świadczeniu usług - wynika, że takie okresy mogą być sytuacją wyjątkową będącą 
w szczególności następstwem trudnych do przewidzenia okoliczności niezależnych od stron. 

Jednocześnie samo prawdopodobieństwo wystąpienia takich okresów rozliczeniowych 

nie zwalnia Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 8 wzoru umowy od obowiązku zapewnienia 

możliwość jednoczesnego skierowania do realizacji Przedmiotu umowy 10 (dziesięciu) 

pracowników Wykonawcy. 

 

Ad. 11) 

 

Zamawiający stosuje różne systemy czasu pracy, jednak w ocenie Zamawiającego 

stosowane przez Zamawiającego systemy nie mają wpływu na to jaki system 

lub systemy zastosuje Wykonawca. Zamawiający nie formułuje żadnego wymogu 

dotyczącego rozkładu czasu pracy stosowanego przez Wykonawcę (por. również 
wyjaśnienia w ad. 5 na str. 4 powyżej). 
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Ad. 12) 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ zawiera kompletny wzór umowy. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany jego postanowień (i dokonuje takich modyfikacji) w wyniku 

otrzymywanych pytań dotyczących treści SIWZ wraz załącznikami oraz udzielanych 

wyjaśnień w tym zakresie. Zamawiający nie wyrazi jednak zgody na zmianę treści 

wzoru umowy w innym trybie, w tym w szczególności po terminie składania ofert 

na podstawie dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą. 
 

W ocenie Zamawiającego działanie takie naruszałoby w szczególności jedną z podstawowych 

zasad udzielania zamówień publicznych polegającą na równym traktowaniu wszystkich 

wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

 

Ad. 13) 

 

Jednostka redakcyjna wzoru umowy wskazana przez zadającego pytanie Wykonawcę 
zawiera omyłkę pisarską, która została sprostowana przez Zamawiającego w pkt. III.3 

na str. 15 poniżej. 

 

Ad. 14) 

 

Zgodnie z § 1 ust. 9 wzoru umowy wszyscy pracownicy, których Wykonawca będzie 

udostępniać Zamawiającemu muszą być zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę. Wymóg ten dotyczy również pracowników z zagranicy. Żaden z pracowników, 

których Wykonawca będzie udostępniać Zamawiającemu, w tym pracowników z zagranicy, 

nie może być zatrudniony na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, tj np. na podstawie 

umowy określonej przez zadającego pytanie Wykonawcę jako „Umowa Cywilnoprawna”. 

 

Ad. 15) 

 

Zmiana dokonana musi zostać bez zbędnej zwłoki, tj. bez narażania Zamawiającego 

na przerwę w wykonywaniu zadań, jednak nie później niż następnego dnia roboczego. 

 

Ad. 16) i 17) 

 

Jednostki redakcyjne wzoru umowy wskazane przez zadającego pytanie Wykonawcę 
zawierają omyłki pisarskie, które zostały sprostowane przez Zamawiającego 

w pkt. III.4 oraz III.6 na str. 15 poniżej. 

 

Ad. 18) 

 

Jeżeli opisane przez Wykonawcę usługi spełniają wymóg Zamawiającego dotyczący 

długości realizacji usługi oraz minimalnej wartości zamówienia (umowy), to spełniają 
one również warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej w zakresie 

swojego przedmiotu. 
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Zgodnie z ppkt 2 w pkt 2 w Rozdziale V SIWZ Wykonawca obowiązany jest wykazać, 
że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 

 

- jedno (1) zamówienie (umowę) o określonym przez Zamawiającego przedmiocie 

wykonywanym przez okres co najmniej dwóch (2) lat, o wartości zamówienia 

(umowy) wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto rocznie, 

to jest o łącznej wartości takiego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto w okresie dwóch (2) lat lub odpowiednio 

wyższej, jeżeli okres wykonywania zamówienia (umowy) był dłuższy niż dwa (2) lata 

[Rozdział V pkt 2 ppkt 2 lit. a) oraz lit. c) SIWZ]; 

 

lub  

 

- dwa (2) zamówienia (umowy) o określonym przez Zamawiającego przedmiocie 

wykonywanym przez okres co najmniej jednego (1) roku, o wartości każdego 

zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto 

i o łącznej wartości takich dwóch (2) zamówień (umów) wynoszącej co najmniej 

osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto [Rozdział V pkt 2 ppkt 2 lit. b) oraz lit. d) 

SIWZ]. 

 

 

II. 
 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje następujących 
zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 
 

1) W rozdziale III SIWZ punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Wszyscy pracownicy, których Wykonawca będzie udostępniać Zamawiającemu 

(osoby kierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia) 

muszą być zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg 

ten dotyczy również pracowników z zagranicy. Żaden z pracowników, których 

Wykonawca będzie udostępniać Zamawiającemu, w tym pracowników z zagranicy, 

nie może być zatrudniony na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. 
 

Uwaga: 
 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania kontroli w powyższym 
zakresie, poprzez żądanie przedstawienia mu do wglądu stosownych 
dokumentów, w tym w szczególności takich jak: umowy o pracę oraz wykaz składek 
odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników, 
a także przyjmowania pisemnych oświadczeń tych osób, dotyczących 
formy ich zatrudnienia.”; 
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2) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 1 ust. 9 

otrzymuje brzmienie: 

 

„9. Wszyscy pracownicy, których Wykonawca będzie udostępniać Zamawiającemu 

muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg 

ten dotyczy również pracowników z zagranicy. Żaden z pracowników, których 

Wykonawca będzie udostępniać Zamawiającemu, w tym pracowników z zagranicy, 

nie może być zatrudniony na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.”; 

 

3) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 1 ust. 10 

otrzymuje brzmienie: 

 

„10. Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania kontroli w powyższym 

zakresie, poprzez żądanie przedstawienia mu do wglądu stosownych dokumentów, 

w tym w szczególności takich jak: umowy o pracę oraz wykazy składek 

odprowadzanych przez Wykonawcę z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

pracowników, a także przyjmowania pisemnych oświadczeń od tych pracowników 

dotyczących formy ich zatrudnienia przez Wykonawcę.”; 

 

4) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 3 ust. 3 

otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu umowy wyłącznie pracowników 

legitymujących się ważnymi wstępnymi lub okresowymi pracowniczymi badaniami 

lekarskimi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. 

W przypadku kierowania do realizacji Przedmiotu umowy cudzoziemców podlegających 

takiemu obowiązkowi, będą to wyłącznie osoby legitymujące się ważnym zezwoleniem 

na pracę w Polsce.”;  

 

5) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 3 ust. 6 

otrzymuje brzmienie: 

 

„6. Wykonawca na pisemnie żądanie Zamawiającego, w szczególności w wypadku 

zastrzeżeń co do jakości wykonywania Przedmiotu umowy, dyscypliny lub porządku 

pracy bądź przestrzegania przepisów i zasad BHP, zobowiązany jest do zmiany 

- w uzgodnionym z Zamawiającym terminie - pracowników skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu umowy i zastąpienia ich pracownikami posiadającymi 

w tym zakresie odpowiednie umiejętności. Zmiana dokonana ma zostać bez zbędnej 

zwłoki, tj. bez narażania Zamawiającego na przerwę w wykonywaniu zadań, jednak 

nie później niż następnego dnia roboczego.”; 

 

6) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 4 ust. 6 

otrzymuje brzmienie: 

 

„6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby lub osób koordynujących 

i kontrolujących realizację Umowy w miejscu i w czasie wykonywania jej przedmiotu 

na rzecz Zamawiającego (dalej jako „Koordynator”). Koordynator jest odpowiedzialny 

za przekazywanie pracownikom Wykonawcy skierowanym przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu umowy informacji o zasadach prawidłowego i zgodnego z oczekiwaniami 
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Zamawiającego wykonywania procesów porządkowych, a Zamawiający jest uprawniony 

do zgłaszania Koordynatorowi wszelkich bieżących uwag i zastrzeżeń co do sposobu 

wykonywania Przedmiotu umowy. Zamawiający nie wymaga, aby Koordynator był stale 

dostępny na miejscu wykonywania usługi, ale powinien on być dostępny na miejscu 

co najmniej na początku dnia pracy - przy rozdziale zadań, a także stawiać się na miejscu 

wykonywania usługi na wezwanie telefoniczne Zamawiającego na numer telefonu wskazany 

w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy, w razie potrzeby w czasie do jednej (1) godziny od otrzymania 

wezwania.”; 

 

7) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 4 ust. 7 

otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy 

mają obowiązek posiadać ważne wstępne lub okresowe pracownicze badania 

lekarskie, wstępne szkolenia BHP i szkolenia stanowiskowe przeprowadzone 

przez Wykonawcę, jak również przed przystąpieniem do prac zostać zapoznane 

przez Wykonawcę z oceną ryzyka zawodowego na zajmowanych stanowiskach.”; 

 

8) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 4 ust. 8 

otrzymuje brzmienie: 

 

„8. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie aktualne 

badania lekarskie, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wstępnych szkoleń BHP 

oraz szkoleń stanowiskowych, a także inne uprawnienia, o których mowa w ust. 7, 

a w przypadku skierowania do realizacji Przedmiotu umowy cudzoziemców podlegających 

takiemu obowiązkowi, także ważne zezwolenia na pracę tych osób w Polsce.”; 

 

9) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 4 ust. 9 

otrzymuje brzmienie: 

 

„9. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby każda pracownik skierowany przez niego 

do realizacji Przedmiotu umowy został zapoznany z wytycznymi BHP oraz innymi 

szczegółowymi instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez tych pracowników regulacji i zasad 

wynikających z instrukcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Szkolenia 

stanowiskowe BHP obowiązana jest przeprowadzić służba BHP Wykonawcy 

przy współpracy ze służbą BHP Zamawiającego.”;  

 

10) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 6 w ust. 1 pkt 1 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1) 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu 

Przedmiotu umowy w terminie (czasie), o którym mowa w § 1 ust. 6, z zastrzeżeniem, 

że łączna wysokość kar umownych za zwłokę w jednym sześciodniowym okresie 

rozliczeniowym nie może być wyższa niż 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;”; 
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11) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 6 w ust. 1 pkt 3 

otrzymuje brzmienie: 

 

„3) 4 000,00 (cztery tysiące) za każdy przypadek skierowania przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu umowy osoby, która nie będzie posiadać aktualnych badań lekarskich, 

wstępnego szkolenia BHP, szkolenia stanowiskowego, lub innych uprawnień, o których 

mowa w § 4 ust. 7;”; 

 

12) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 12 ust. 3 

otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy na zasadach i warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz Umowie, 

w tym w szczególności: koszty wynagrodzeń, podatki, koszty ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ewentualne 

koszty dodatkowych ubezpieczeń, zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu środków 

ochrony osobistej i indywidualnej, w tym odzieży roboczej. Również ewentualne koszty 

dojazdów, o których mowa w ust. 2, obciążają wyłącznie Wykonawcę.”. 

 

 

III. 
 

W celu sprostowania omyłek pisarskich, Zamawiający dokonuje następujących 
zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 
 

1) W rozdziale V SIWZ punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. W zakresie: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie; 

 

2) zdolności technicznej lub zawodowej 
 

Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 

 

a) jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na udostępnianiu co najmniej 

dziesięciu (10) pracowników do wykonywania czynności odpowiadających 

swoim rodzajem prowadzonemu postępowaniu, to jest do wykonywania 

wydzielonych procesów porządkowych terenów zewnętrznych, takich jak: 

oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatok i przystanków 

autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe 

utrzymanie chodników i przystanków autobusowych (Zamawiający nie wymaga 
aby Wykonawca realizował wszystkie wymienione wyżej czynności), 
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przez okres co najmniej dwóch (2) lat, o wartości zamówienia (umowy) 

wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto rocznie, 

to jest o łącznej wartości takiego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto w okresie dwóch (2) lat lub odpowiednio 

wyższej, jeżeli okres wykonywania zamówienia (umowy) był dłuższy niż dwa 

(2) lata; 

 

lub 

 

b) dwa (2) zamówienia (umowy) polegające na udostępnianiu co najmniej dziesięciu 

(10) pracowników do wykonywania czynności odpowiadających swoim rodzajem 

prowadzonemu postępowaniu, to jest do wykonywania wydzielonych procesów 

porządkowych terenów zewnętrznych, takich jak: oczyszczanie nawierzchni 

ulic, chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie 

koszy publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników 

i przystanków autobusowych (Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca 
realizował wszystkie wymienione wyżej czynności), przez okres co najmniej 

jednego (1) roku, o wartości każdego zamówienia (umowy) wynoszącej 

co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto i o łącznej wartości 

takich dwóch (2) zamówień (umów) wynoszącej co najmniej osiemset 

tysięcy (800 000,00) zł. brutto; 

 

lub 

 

c) jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na wykonywaniu procesów 

porządkowych terenów zewnętrznych takich jak: oczyszczanie nawierzchni ulic, 

chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy 

publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników 

i przystanków autobusowych (Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca 
realizował wszystkie wymienione wyżej czynności), przez okres co najmniej 

dwóch (2) lat, o wartości zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta 

tysięcy (400 000,00) zł. brutto rocznie, to jest o łącznej wartości takiego 

zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy (800 000,00) zł. 

brutto w okresie dwóch (2) lat lub odpowiednio wyższej, jeżeli okres 

wykonywania zamówienia (umowy) był dłuższy niż dwa (2) lata; 

 

lub 

 

d) dwa (2) zamówienia (umowy) polegające wykonywaniu procesów porządkowych 

terenów zewnętrznych takich jak: oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, 

parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, 

pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków 

autobusowych (Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca realizował 
wszystkie wymienione wyżej czynności), przez okres co najmniej jednego 

(1) roku, o wartości każdego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto i o łącznej wartości takich dwóch 

(2) zamówień (umów) wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy (800 000,00) zł. 

brutto. 
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie;”; 

 

2) W Załączniku Nr 5 do SIWZ punkt 1 objaśnień otrzymuje brzmienie: 

 

„(1) Wykaz winien zawierać wykonane w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

- jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na udostępnianiu co najmniej dziesięciu 

(10) pracowników do wykonywania czynności odpowiadających swoim rodzajem 

prowadzonemu postępowaniu, to jest do wykonywania wydzielonych procesów 

porządkowych terenów zewnętrznych, takich jak: oczyszczanie nawierzchni ulic, 

chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy 

publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków 

autobusowych (Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca realizował wszystkie 
wymienione wyżej czynności), przez okres co najmniej dwóch (2) lat, o wartości 

zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto 

rocznie, to jest o łącznej wartości takiego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto w okresie dwóch (2) lat lub odpowiednio 

wyższej, jeżeli okres wykonywania zamówienia (umowy) był dłuższy niż dwa (2) lata; 

lub 

- dwa (2) zamówienia (umowy) polegające na udostępnianiu co najmniej dziesięciu 

(10) pracowników do wykonywania czynności odpowiadających swoim rodzajem 

prowadzonemu postępowaniu, to jest do wykonywania wydzielonych procesów 

porządkowych terenów zewnętrznych, takich jak: oczyszczanie nawierzchni ulic, 

chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy 

publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków 

autobusowych (Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca realizował 
wszystkie wymienione wyżej czynności), przez okres co najmniej jednego (1) roku, 

o wartości każdego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy 

(400 000,00) zł. brutto i o łącznej wartości takich dwóch (2) zamówień (umów) 

wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto; 

lub 

- jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na wykonywaniu procesów porządkowych 

terenów zewnętrznych takich jak: oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, 

parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, 

pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych 

(Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca realizował wszystkie wymienione 
wyżej czynności), przez okres co najmniej dwóch (2) lat, o wartości zamówienia 

(umowy) wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto rocznie, 

to jest o łącznej wartości takiego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto w okresie dwóch (2) lat lub odpowiednio 

wyższej, jeżeli okres wykonywania zamówienia (umowy) był dłuższy niż dwa (2) lata; 

lub 

- dwa (2) zamówienia (umowy) polegające wykonywaniu procesów porządkowych 

terenów zewnętrznych takich jak: oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, 

parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, 

pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych 

(Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca realizował wszystkie wymienione 
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wyżej czynności), przez okres co najmniej jednego (1) roku, o wartości każdego 

zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto 

i o łącznej wartości takich dwóch (2) zamówień (umów) wynoszącej co najmniej 

osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto.”; 

 

3) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 1 ust. 6 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„6. Zapotrzebowania, o których mowa w ust. 5, będą każdorazowo wskazywać czas (okres) 

i szczegółowe miejsce realizacji (na obszarze Gminy Piaseczno) oraz ewentualne dodatkowe 

wymagania (wytyczne) Zamawiającego.”; 

 

4) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 4 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„1. Pomiędzy pracownikami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

umowy, a Zamawiającym nie będzie zachodził stosunek podporządkowania 

charakterystyczny dla stosunku pracy, a pracownicy skierowani do realizacji 

Przedmiotu umowy będą zarządzani jedynie przez Wykonawcę lub wyznaczone 

przez niego osoby. Z zastrzeżeniem ust. 4 Zamawiający nie będzie miał prawa 

wydawać pracownikom skierowanym przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

umowy żadnych poleceń służbowych.”; 

 

5) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 4 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„2. Strony oświadczają i potwierdzają, że pracownicy Wykonawcy skierowane 

przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy są wyłącznie pracownikami Wykonawcy. 

Z osobami skierowanymi do świadczenia prac porządkowych Zamawiającego nie łączą 
żadne umowy i porozumienia, a w szczególności stosunek pracy. Wszelkie wytyczne 

oraz uwagi co do wykonywania prac porządkowych Zamawiający jest uprawniony 

składać wyłącznie Wykonawcy lub Koordynatorowi, o którym mowa w ust. 6.”;  

 

6) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 4 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„4. Zamawiający uprawniony jest do wydawania wiążących instrukcji pracownikom 

skierowanym przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy jedynie w przypadku 

zagrożenia ich życia lub zdrowia, koordynacji akcji ratunkowych lub wykonywania 

obowiązków z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynikających z art. 208 Kodeku 

pracy (jednoczesne wykonywanie obowiązków w tym samym miejscu przez pracowników 

zatrudnionych przez różnych pracodawców tj. Wykonawcę i Zamawiającego), itp. 

Ponadto, Zamawiający - wyłącznie w zakresie jakości oraz szczegółów technicznych 

świadczonych prac porządkowych - uprawniony jest również do wydawania wiążących 

instrukcji, wytycznych oraz uwag co do sposobu wykonywania Przedmiotu umowy 

bezpośrednio pracownikom Wykonawcy skierowanym do realizacji Przedmiotu umowy, 

w przypadku, gdy wymaga tego bieżąca organizacja pracy, a na miejscu wykonywania 

Przedmiotu umowy nie ma bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem, o którym mowa 
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w ust. 6. O sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie 

bez zbędnej zwłoki informować Koordynatora jeżeli przypadki te mają wpływ na realizację 
postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie wzajemnych rozliczeń 
pomiędzy Stronami.”; 

 

7) We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, w § 6 w ust. 1 pkt 2 

otrzymuje brzmienie: 

 

„2) 2 000,00 (dwa tysiące) złotych za każdy przypadek naruszenia przez pracownika 

Wykonawcy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy 

obowiązujących u Zamawiającego przepisów o porządku i dyscyplinie pracy oraz przepisów z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, a także 

ochrony środowiska, o których mowa w § 3 ust. 4;”. 

 

 

IV. 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu. 
W związku z powyższym w rozdziale XI SIWZ w punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

„1. Ofertę należy przesyłać do Zamawiającego do dnia 19 lutego 2021 r. do godziny 16:00 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na platformie ePUAP. 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 16:30 w siedzibie 

Zamawiającego.”. 

 

 

V. 
 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wraz z załącznikami nie ulegają zmianie. 
 

 

VI. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający ustala tekst jednolity 
Specyfikacji podlegający ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. 

 

 

Piaseczno, 4 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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