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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 

dalej zwanej Pzp, pod nazwą: Usługi sprzątania w 2022 roku. 

Nr sprawy: WUP.XVA.322.134.ABar.2021 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w dniu 5 listopada 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące opisu 

przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz w 

konsekwencji dokonuje modyfikacji SWZ przedłużając odpowiednio termin składania ofert o czas 

niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do przygotowania i złożenia ofert: 

 

Treść pytań z dnia 5 listopada 2021 r. stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

Odpowiedzi: 

 

1. Zgodnie z zapisami Rozdziału III. SWZ: 

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, 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 z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1162) obejmują następujące rodzaje czynności: 

1)  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – dla 

wszystkich części – wszystkich osób świadczących usługę sprzątania pomieszczeń biurowych  

u Zamawiającego, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikającym  

z liczby godzin, które dany pracownik przepracuje  na rzecz Zamawiającego wykonując 

przedmiotową usługę.  

Zgodnie z zapisami Rozdziału XX. niniejszej SWZ, wybrany Wykonawca, pod rygorem 

stwierdzenia uchylenia się od zawarcia umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży 



Zamawiającemu informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych na umowę  

o pracę, realizujących przedmiot zamówienia w danej części. 

 

 

Powyższy wymóg dotyczy osób świadczących usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach 

biurowych Zamawiającego, zarówno tych zatrudnionych bezpośrednio przez Wykonawcę,  

jak również przez ewentualnego podwykonawcę.  

 

Natomiast, 

zapisy art.  22.  [Stosunek pracy] Kodeksu pracy mówią, iż: 

§1.  

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

§11. 

Zatrudnienie w warunkach określonych w §1  jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez 

względu na nazwę zawartej przez strony umowy. 

§12. 

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków 

wykonywania pracy, określonych w §1 

 

Wymóg postawiony przez Zamawiającego dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób fizycznych wykonujących wskazane w SWZ czynności, mieści się w dyspozycji ww. 

przytoczonego art. Kodeksu Pracy a co za tym idzie, Wykonawca nie może zatrudniać takich osób – 

przy realizacji przedmiotowego postępowania - na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Dlatego też, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Rozdziale III. SWZ i wymaga 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, a Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu jest zobowiązany do wypełnienia tego wymogu. 

Szczegóły postanowień w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę zostały szeroko opisane w § 5 

Projektu umowy.  

   

2. Tak, Zamawiający akceptuje wystawianie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania, z zastrzeżeniem, iż korespondencja może odbywać się wyłącznie na wskazane przez 

Zamawiającego adresy e-mail oraz wyłącznie z podmiotem, z którym, zawarta zostanie umowa  

na świadczenie usług utrzymania czystości. 

Zamawiający informuje, iż konto wupszczecin znajdujące się na Platformie Elektronicznego 

Fakturowania to NIP Zamawiającego: 851-26-80-829. 

 



3.  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w umowie dotyczące wysokości kar umownych. 

Treść umowy wypełnia wszelkie niezbędne regulacje mające służyć prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

4. Założeniem Zamawiającego jest zawarcie umowy z Wykonawcą, który każdego miesiąca wystawi 

fakturę vat o wartości ryczałtowej podanej w złożonej ofercie cenowej. Faktura ma obejmować 

wszystkie usługi, których zakres szczegółowo został przedstawiony w opisie przedmiotu 

zamówienia. OPZ uwzględnia czynności do wykonania, które są powtarzane regularnie,  

np. każdego dnia oraz takie, które są do wykonania okresowo - czasami zaledwie kilka razy  

w czasie obowiązywania umowy. Wykonawca, przed złożeniem umowy powinien zapoznać się  

z zakresem usług i ocenić czy jest w stanie złoży ofertę wg formularza stanowiącego załącznik  

do SWZ a co za tym idzie, dokonać odpowiednich ustaleń w ramach funkcjonującego konsorcjum. 

 

 

 

Zatwierdził: 

z up. Dyrektora  

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

Wicedyrektor Agnieszka Idziniak 

 

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Pytania złożone w dniu 5 listopada 2021 r. 


