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Pytania II i odpowiedzi do postępowania
o dzielenie zamówienia ZP/PN/3/2018
Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania w obiektach
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 udziela odpowiedzi na pytania
wykonawcy dotyczące postępowania ZP/PN/3/2018 Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania w
obiektach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Pytanie 1.
Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów działających w ramach
Konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż:
 obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie Zamówienia ubiegają się podmioty
będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach Konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia
usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów,
 powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004
r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a
zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q dotyczącym zasad
wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole
podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu Zamówienia
dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż
ubiegający się o udzielenie Zamówienia członkowie Konsorcjum?
Odpowiedź 1.
Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Informacja na
temat wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajduje się w rozdziale VI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 2.
Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP? Jeżeli tak, to prosimy o
odpowiedź na następujące pytania. Jeżeli tak, prosimy o odpowiedź na następujące pytania.
Odpowiedź 2.
Zamawiający nie wymaga przejmowania jakichkolwiek pracowników. Pytanie nie ma związku z treścią SIWZ
oraz prowadzonym postępowaniem. Odpowiedź ta odnosi się do wszystkich pytań od a) do z) oraz pytania aa)
oznaczonych punktem 2. Zadający pytanie poinformował, że nie oczekuje w takim przypadku na odpowiedzi,
które byłyby identyczne co do treści.
Pytanie 3.
Proszę podać miesięczną kwotę netto i brutto ostatnich (maj, czerwiec) 2018 dwóch faktur za usługę
sprzątania.
Odpowiedź 3.
Pytanie nie ma związku z treścią SIWZ oraz prowadzonym postępowaniem. Wykonawca mógłby je zadać na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. Wykonawca otrzymał już na tej
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podstawie odpowiedzi wraz umową ZP/PN/3/2016 oraz aneksami do niej.
Pytanie 4.
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku
nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z
przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).
Uzasadnienie:
Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych,
zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób
będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest
spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy,
czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z
powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź 4.
Kwestię wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace reguluje
art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobowiązany
do stosowania tych przepisów. Nie dają one Zamawiającemu możliwości odstępowania od ich stosowania.
Pytanie 5.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, jeśli wykonawca wykaże się realizacją usługi utrzymania czystości w budynkach użyteczności
publicznej?
Odpowiedź 5.
Zamawiający postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią SIWZ.
Pytanie 6.
W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień odnoszących się do sposobu
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego, wnioskujemy o potwierdzenie, iż w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej może być
spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie”.
Uzasadnienie:
Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym
z elementów stanowi określenie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu spełniania tych warunków
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Mając powyższe na uwadze
zasadnym jest uzupełnienie postanowień SIWZ umowy o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a
odnoszące się do precyzyjnego określenia jak określone przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu mają spełniać wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
Odpowiedź 6.
Rozdział VI SIWZ odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią SIWZ oraz obowiązującymi przepisami.
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