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Przedsigbiorstwo GosPodarki Miejskiej sp. z o.o.

ul, o4browskiego 2, 5e-100 Polkowice

Polkowice, dnia 01.07.2021 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
Nr sor. 8/2021

,,Wykonywanie usfugi kompleksowego sprzatania pomieszczef i utrzymania czystosci
wraz z dostawq 51odk6w czysto5ci w wytypowanych obiektach

Przedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach"'

Zgodnie z art.284 Ustawy Prawo Zam6wiefr Publicznych z dnia 1 1 wzesnia 2019 roku-

Prawo zam6wie6- publicznych, udzielamy odpowiedzi na postawione pzez v\ykonawcdw pytania do w/w

postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego

Pytanie 1.

walqc na uwadze tresc wzoru umowy wnoszQ o zmiang o 50% wysokosci kar umownych zastzezonycn w
powyzszycn przepisach. W doktrynie prawa zamowien publicznych oraz w aktualnym ozecznictwie Krajowel

izby'Odwolawczej przy prezesie Urzgdu Zam6wien Publicznych dominuje poglEd, ze ustanawianie pzez

zamawiajqcego w umowie razeco wysokich kar umownych uznac nalezy bezwzglQdnie za naruszenie zasad

zachowania iczciwej konkurericji wyrazonej w pzepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo

zam6wien publiczny6h (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z p62n,zm.), .kt6re moze byc

uzasadnionq podstiwq do zqd-ania uniewaznienia postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie

art. 93 ust. i pkt. 7 tistawy prawo zam6wien publicznych z uwagi, i2 postepowanie jest obarczone wadq

uniemo2liwiajqiq zawarcie wa2nej umowy w sprawie zamowienia publicznego. Stanowisko powy2sze znajduje

pelne potwieicizenie m.in. wyroku Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 3'l lipca 20'15 r, sygn. akt KIO/1519/15.

ZwazyC bowiem nalezy, ze kara umowna iodszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wylqcznie

odszliodowawczy i iompensacyjny, a nie zas prewencyjny. Ustalenie ptzez Zamawiaiqcego zbyt

wyg6rowanych k"ar umownych dla r,lrykonawc6w stanowi zatem bezspornie razqce naruszenie prawa w zakresie

rOrinoSci stion umowy, co w konsekwencji prowadzi do spzecznosci celu takiej umowy z zasadami wsp6l2ycia

spolecznego i skutkowac winno bezwzglednE niewaznosc czynnoSci prawnej na podstawie przepisu art 3531

k.c. w zwiqlku z art. 58 S 1 k.c. Nalezy mieC r6wnie2 na wzgledzie stanowisko Sqdu Najwyzszego wyra2one w

wyroku z 2'9 listopada 20-13 roku Sygn. akt I CSK 124113, dotyczEcego przeslanek miarkowania .kar umownych
jako ra2qco wyg6rowanych. W uzasadnieniu wyroku SEd wskazal,i2"ka.a umowna nie moze byC instrumentem

ituzqcyr wz-b6gaceniu wiezyciela, a zatem ptzyznaiqcym mu kozy66 majqtkowq 
. 
w istotny spos6b

pzekraczalqcq ivysokoS6 poniesionej ptzez wie.zyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest

natomiast othrona r6wnowagi interesow stron i zapobie2enie nadmiernemu obciqzeniu dluznika oraz

nieslusznemu wzbogaceniu wiezyciela".
Odpowiedt i zmiana.
W i 6 wzoru umowy wprowadza sig zapis ust. 4 o brzmieniu ,,Lqczna maksymalna wysoko66 kar
um6wnych, kt6rych hodq dochodzic Strony, w ramach niniejszei umowy nie mo2e przekroczye 40 o/o

wynagrodzenia Vtlykonawcy okreslonego w S 3 ust. 1."
Wg 6-ust. 1 pkt 2)imienia iiQ wysokos6 kary umownei na 0,1 % wynagrodzenia okre6lonego w S 4 ust.

1

Wysokosci kar umownych wskazanych w S 6 ust. 1 za wyjqtkiem pkt 2) nie ulegaiq zmianie. Nienetelne
wykonywanie przedmiotu umowy lub teZ odstqpienie od umowy bedzie sie wiqzalo z negatywnymi
konseiwencjami , w tym r6wnie?finansowymi dla zamawiajqcego i konieczno6ciq zlecenia wykonania
zast9pczego.
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Rrzedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.

ul. o4browskiego 2, 59-1oo Polkowice

zamawiajqcy wymaga od wykonawcy podjecia wsze|kich dzia|afi, aby nie dosz|o.do.nafuszef. Trudno

iJ "J"ilid"ie 
Oo i12utu (alrutowinia kii chyba 2e ju2 na etapie postqpowania Wykonawca zamierza

wykona6 usluge w spos6b niezgodny z SWZ i tre6ciE umowy'

Pytanie 2
d&; ; potwierdzenie, 2e zafiawi'Ecy dopuszcza - w.pzypadku wykonawc6w wsp6lnie realizujqcych

*irgitf",i*r"f r',nj _ 
"Uy 

Xazdy czlonef koniorclum m6gl wystawi6 odrebnq fakture za. wykonanie swojej

czgsii pzedmioiu uhowy, zgoonie z okreslonym w umowie konsorcjum podzialem czynnosci.

Odpowiedi
Zamawiajqcyniedopuszcza.wprzypadkuwykonawc6wwsp6lnierealizujqcychu€|uge(konsorcjum).

"rv 
i"iJi'"lon"k kbnsorcium rirodl'wvstawie odrebn4. fakture z1 pk"iilf-"^Y9iei c.zesci pzedmiotu

u"i"*v, igoJ"i" z okresionym i umowie koniorcjum podzialem czynnosci. 9lf_!tg, Kraiowej

fnform'acli-Skarbowej interpietaciq z dnia 12.05.20i7. rotu, zle t -tepp2.4512.72'2017 'a'WN' zaiql

"i"rofi"io, 
ii tytko'lider i"n"oi"iut ma prawo wystawj6 fakturQ dla zamawiajqcego' Nastepnie

p"ii"l"fi' p"rt""ty konsorcjum zobligowani'sq do.wistawienia faktury dla lidera za wykonane przez

SieOie usllgi, W iakiej sytuacji mam-y do czynienia w z.odsprzedaiq uslug, a konsekwencji nale2y

;;;;^a,'i" -citonet ro'ns6rcjurir wystepuje jiko podwykonawca tidera. w zwiqzku z powy2szym

;;;iq*k iozticzania podatku od iowirow i uslug wytbnanych przez czlonka konsorcium, wystapi

j"did ;" iderza poprzez zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciq2enia pod' vAT'

Pytanie 3.

UprzejmieproszgoinformacjQ,czyZamawiajqcyakceptujewystawieniepzezwykonawceustrukturyzowanych
t*tui t<orygu.iqcych oraz innych istrukturyiowanych d6kument6w elektronicznych, dotyczqcych wykonania

umo*y o' 
-priicimiotowe 

zam6wienie pu'bliczne oraz pzeslanie tych2e dokument6w za pogrednictwem

pr"ttoi.V Eiektronicznego Fakturowania httos://www brokerinjinile efaktura. {oy, p]l 
? -,-,,...-^,^,.poJrieSbr przy t1lm, 2jpytanie nie dotyc{!6dffi@stawianie ustrukturyzowanych faktu-r elektronicznych,

gJVi trr"rdZZrLwiajaii jest zobowiizaiy 6OUieraC 6d. wykonawcy na podstawie art. 4,1 ustawv z dnia I
irstopaAa 2018 r. o eteftionicznym takturowaniu w zam6wieniach publicznych- .
iir 6t U z 2O2O r. poz. rOOO) r'ecz igodY na wystawianie ustrukturyzowanych f"|Jyl-k?1-9:"l3tlch oraz innvch

i,Jtrutlury.o*"ny"n Ootur"ntO* et-et<tronicznycn. Fakturowanie oraz wystawienie innych dokument6w w

ustrufturyzowanli formie elektronicznej jest zgddne z pe episami podatkowyml, wynikajqcymi z ustawy o

;;;;iil 6]id;,6w i ustug (vAr) oiiz jlst poiszecnnie stosowane pomiqdzy zamaw1aiqcymia wvkonawcami.

iaki spos6b pzekazywania OofumeirtOw ulatwia wzajemnq komunikacje oraz eliminuje. szereg bted6w'

*Vrtefi"n"Viti vt, prodesie tradycyjnego fakturowania. jesj o1 tez rekomendowany, jako docelowy sposob

o6i"du ioirr"nto* ksiggowych priez Ministerstwo Bgzwoju' Pracy i Technologii

<https://www.oov.ol/webl;ozwoi-praca{echnglo{a/e--fakturowanie-w-zamowienia
h ekazywania dokument6w rozliczeniowych

i"Iti"One i".iut"cznych metod w powstzymywaniu rozpzestzenianiu siq wirusa oraz gwarantuje utrzymanie

ciqglosci proces6w ksiqgowych i podatkowych

Jed-nocze5nie proszg'6 podanie konta 2amawiajqcego znajdujqcego siQ na Platformie Elektronicznego

Fakturowania, umo2liwiajacego pzeslanie ustrukturyzowanych dokumentow

Odpowiedi
zamawiaiqcy akceptuje wystawienie przez wykonawcg ustrukturyzowanych faktur korygujqcych oraz

innycn uJtiuituryzbwinych dokumeni6w elektronicznych, dotyczqcych wykonania umowy o
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Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej 5p. z o.o'

ul, Dqbrowskiego 2, 59'1oo Polkowice

orzedmiotowe zam6wienie publiczne oraz przeslanie tychie dokument6w za posrednictwem

Et"ftroni"tntgo Fakturowania. Zamawiajacy po-siada - konto zarejestrowane na

Eieitroniczneio rakturowania<https:rrw\rvw.brokerinf in

Pytanie 4 .

rni i"O"l "VWf". pomieszczen do spzqtania w PGM Sp, z o.o." Zamawiajqcy nie podal szczeg6lowego metrazu

powiezctrniw totalizacji Laboratorium )aKadowe w Polkowicach ul. Strefowa 1 1 . Podana zostala powiezchnia

iaczna obiet<tu co uniemozliwia wyliczenia wartosci uslugi na podstawie wszystkich pozycji w tabeli w formulazu

oiertowym podanych przez Zamawiajqcego
Odpowiedi
w ialaczeniu zestawienie tabelary czne z wszczeg6lnieniem wietkosci powietzchni.

Pytanie 5 .'drJ.ie 
o *.X"."nie ilosci tapicerki meblowej (w sztukach)podlegajqcej ustudze prania'

Odpowiedi
lioici tapicerki meblowej ( krzesla ) podlegaiacej usludze prania- 30 szt'

Pytanie 6
Proszg o wskazanie metrazu:
- okien do mycia Pow. 3,5 m (3x w roku)
- okien, pzeszklen w budynku laboratorium
- ilosci opraw oswietleniowych w biurach i korytaeach
Odpowiedt:
ftf"ltii ofi"", przeszklef w budynku laboratorium - 155,50 m'?

llosci opraw oSwietleniowych w biurach i korytarzach - 79 szt

W zakres zam6wienia nie wchodzi mycie okien powyiei 3,5 m'

Pytanie 7
Pioszq o wyjaSnienie zapisu w formulazu ofertowym, dotyczy pkt 16'
;,roO-,i,iqrrF,ry siq do udzielenia rqkojmi na okies zgodny z okresem gwarancji jakosci okreslonym pzez

producenta"
Odpowiedt i zmlana
Skresla sie zapis pkt 16 w formularzu ofertowym.

Pvtanie 8
Czy z toalet w budynku korzystajq r6wniez osoby z zewnqtz?
Odpowiedi
Z toalet w budynku nie korrystaiq osoby z zewnAtrz'

Platformy
Platformie
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Pytanie 9'izl'iii^*iaiecv 
przewiduie mo2liwos6 modyfikacji umowy z tytulu z$iany minimalnego wynagrodzenia za

pracQ.

Odpowiedl
z-aiiawiaiicv nie przewiduje mo2liwo5ci modyfikacji umowy z tytulu zmiany minimalnego

wynagrodzenia za Ptace'

Pytanie 10
Cly w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracownik6w?

Pytanie 1 1

b'.v r)"tni" 
"q 

* odpowiednim stanie technicznym ? (oswietlenie' wentylacja)?

Pytanie 12
C"V rit"tni sE mie.isca siedzEce dla co najmniej SO%zatrudnionych?

Pytanie 13
b'=u *it"tni""n bedzie mo2liwoS6 ustawienia szafek dla pracownikow ?

!f:':"ii-*, pzejs. w szatni miedzy dwoma zedami szaf orazgr.wnych przejsc komunikacyjnvch iest

wiqksza niz 1,5 m?
Pytanie 15
C'zy szerofoSC pzejgcia w szatni miqdzy zqdami szaf a Scianq jest wieksza ni2 1'1 m ?

Pytanie 16
Czy na kazdego pracownika kozystajqcego z szatni pzypada co naimniej O'5m2 wolnej powiezchni podlogi?

Pvtanie 17
C'zv w sklad zespolu szatni wchodzi umywalnia?

3:f$".::,^, umywalnie sq w odpowiednim stanie technicznvm ?

Odoowied2

8lfil""l:,. szerokoSc pze,iscia miedzy umywalkami a przeciwleglq ScianE wynosi nie mniej

niz 1,3 m?

3lf$""3,", szerokoSc przejscia miQdzy dwoma ,.Qdami umywarek wynosi nie mniej ni2 2 m?

Ef#:i^', na kazdych dziesi?ciu pracownik6w na.iticznieiszej zmiany pzypada co nalmniejjedna umywalka?

Pytanie 22
Clv rixr"a zespolu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

Pvtanie 23
bif .t-v'p-oti"tt".enia szatni (natryski).Czy natryski sq we wlasciwym stanie technicznym ?

Bt"tili"rtlr".."zenia szarni (natryski). czy na kazdych osmau pracownik6w najticzniejsze,

zmtZni pzypada co najmniej jedna kabina?

Pytanie 25 a^.^-^ -a,r,mi r..hi
blr-tv".vJori""."zenia szatni (natryski).czy szerokosc pzejscia miQdzy dwoma rzedami kabin wynosl nle

mniej ni2 1,3 m?
Pytanie 26
b'o'tvl.v pori""...enia szatni (natryski).Czy szerokos6 p,'ej5cia miedzy umywalkami a pzeciwleglq scianq

wynosi nie mniej ni2 90 cm?
Pvtanie 27
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"iail|7
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki majq cieplq wodQ ?

Odpowiedi na Pytanie od 10 do 27 i
W obiekcie nie ma wyznaczonych mieisc na szatnie dla pracownik6w Wykonawcy'

Pytanie 28
c,zyjestoostepdopomieszczenla,Wkt6rymmoznazrobicjada|nied|apracownik6wwykonujEcychUstugg
utrzymania czystosci u zamawiajEcego?
JeSli tak to:
L'tv * poti"...."niu przypada co najmniej 1,'1 m2 powierzchni na kazdego pracownik

jedzqcego positek ?
bzy w p-omieszczeniu jadali sq miejsca siedzace ?

Czy w pomieszczeniu jadalni sq umywalki ?

Czy w jadalni jest zlewozmywak ?

Czy w jadalni jest uzqdzenie do podgzewania posilk6w?

Czy w ]adatni ia szafki do pzechowywania 2ywnoSci?

OdpowiedZ:
W obiekcie nie ma wyznaczonego miejsca na iadalnie dla pracownik6w Wykonawcy'

Pytanie 29
Czy jest w obiekcie pomleszczenie, w kt6rym mozna zrobi6 magazyn dla Srodkow chemicznych?

Je6li tak to:
6l-v rJt po.i".t.zenie jest w dobrym stanie technicznym ? ( posadzka' sciany)

Czy Ww pomieszczenlu mozna 
"*obodni" 

rozmiescid palety i regaly' na kt6rych bede Srodki chemiczne ?

Czy w pomieszczeniu jest dostQp do biezqcej wody ?

Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja?

Odpowiedz :

Zamawiajacy wyznaczy jedynie podrgczne pom' gospodarcze.o pow' ok' 4 m2' z kt6rego korzjstad bQd4

il;;ffi;t' inivi"n"iiv. 
- po,lLsrlrenid utriymane jest w dobrym stanie technicznvm. w

pomieszczeniu tym nie ma dostepu do wody'

Pytanie 30
czynaobiekciejestdostQpnepomieszczenianabiurod|apracownikafirmywykonujacychusluggUtrzymania
czystosci u zamawiajqcego? Jesli tak to:

Czv oswietlenie t po.i""."."niu- iapewnia komfort pracy wzrokowej ? Czy w pomieszczeniu mozna w

to'infotto*y spos6b dla pracownika ustawid stanowisko z komputerem?

Czy do stanowiska z komputerem bQdzie swobodny dostqp?

Odpowiedi :

W obiekcie nie ma wyznaczonego mieisca przeznaczonego na biuro dla ptacownik6w Wykonawcy'

Pytanie 31

C=yur.qOr"nanaobiektachorczdzierzawioneodZamawiajacego'zkt6rychbQdEkorzystacpracownik
\ /Vkonawcy sA w doOrym stanre teinni-znymZ Czy Co w/w sprzqiu sq instrukcje uzytkowania z uwzglgdnieniem

tematyki BHP?
Pytanie 32

Pr2edslQblorstwo GosPodarkl

!l Oqbrowskiego 2 59-100 Polkowrce
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Dowczv sgrzetu dzlerzawlonego od Zamawiajqcego Czy do Ww sprzetu zostanie nam ptzeKazana

Joki,t6.tt"i. z (instrukcje u2ytliowania , ksiqzki pzeglqd6w itp )

Odpowiedi na Pytanie od nr 3'l do 32 :

zamawiaiqcy nie wydzierzawi sptilu i urzqdzefi, z kt6rych bed4 kotzystac pracownicy wykonawcy.

Pytanie 33
Fio"rio *yr"z"nie zgody na zatrudnienie minimum 2 os6b wykonujqcych czynnoscj sprzatania pomleszczen

bez badan wysokosciowych. Mycie okien pow. 3,5 m wykonywane o{<izie e raiy w. roku, wg. wymogow w oPZ

ZamawiajqcywyrazazgooQnupo*i",'"n'i""tqscizam6wieniapodwykonawcom'\Arykonawcazamietzazlego
skozystaC.

!j*:Wi:ir1, wyra2a zgodq pod warunkiem przestrzegania przez wykonawce .przepis6w 
BHp.

Wykonawca pzejmuje p"rna oipl*ilJJainoSe ia swoicli pracownik6w w zakresie bezpieczefstwa i

higieny pracy.

Pvtanie 34
vrii!'r.i"i *uroros"i karQ zaptaci vvykonawca w pzypadku nie zatrudnienia pracownik6w na podstawie umowy

o orace. W & 6 umowy w pkt.1 2 widnieje blEd'

Odpowiedt
W odp. na PYt. 1

3lf3?"4;*t,' usrugi vwkonawca ma myc oprawy tamp rub inne urzqdzenia. b?dqce pod.napigciem? JeSri tak

to czv zamawiaiacv ."p"*nia o.6be <r"it"ti'it"itl rt6ra bqdzie zdejmowac te oprawy? wwypadku kiedy nie

;"--dki"j ;;;t16 czy mozliwe jest wylqczenie zasilania na czas prac?

!j$"ffit", nie zapewnia osoby (konserwatora), kt6ra bedzie zdejmowac te oprawy. w przypadku

foniecznb'Sii mozliwe iest wylqczenie zasilania na czas prac'

Pytanie 36
cLi iru..peeiQciem uslugi wykonawca pzeimie pracownik6w w trybie art 23'KP? Jezeli

tak, to prosimy o bdpowied2 na nastQpujqce pytania

ll''r'rl-i"i.i"ti,i" i;tLgo roozalu um;;i o ptite sE zatrudnieniprzejmowani pracownicv?

rri, oido ioo xi"o,, mizawartaumowy i, pncq na izas okreSlony / na zastQpstwo? 
-

6i ri" i"oo i,ti"oiwa na dlugich zwolnieniach'lekarskich (powy2ej 30 dni) i.do ki"dy? , - - -- --.;i 
';;;il6d ;Jb pzewidzianycn do pzejecia sq osoby^ izebywajqce na urlopach. maciezyiskich'

,v.-no'*"*.rv"n bezptatnych, swLoczeniicn rbirabititatylnycir? Jesli tak to ile os6b i do kiedy?

d) prosimy o podanie t"rmno* iulnoi"i u"o"n tetaiiticn (dat do kiedy) poszczeg6lnych pracownik6w

przewidzianych do pzejQcia. 
^,,^h ^,.^^r'niLAw 7rq.rn

e) Prosimy o iednoznaczne wskazanie czy w stosunku^do przejmowanych flacownikow zastosowanle ma

Regutamin Vtlnagradzanra "ry'JG; 
Zffir"*y pracy.0 Prosiniv o przeslanie kopii wszystkich aktualnych

Regulamin6w, Ukladu Pracy, p";i;;;;0" iyt ni'g't"rnt' Pracy' Wvnagradzania' Ukladu zbiorowego

p'r-"".v,- n"grr"rinu Zakao'owego Fundus)u 
'swiadczen socjalnych, Rgoutaqtn 

-5ulduszu 
ma1acego

zastosowanie w stosunku oo os6f,'ni;p;h;$;*;y"hl majqcycn'zasiosowanie w stosunku do przejmowanych
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oracownik6w'Jedyniedog|Sbnaanalizatych.dokument6wpozwo|inaprawid|oweskalku|owaniekosztow
wynagrodzerl pracownik6w podlegajqcych przelQclu

g) Wjakich systemach .."., pt"dy t)ttuOnieni'dq poszczeg6lni pracownicy?

h) prosimy o wskazanre ,,u pr""o]rinilinil pir"*-ii.i"ny"n o o p,rzekazanta kolejnemu wykonawcy jest bylymi

piacownikami zamawiaiacego 
^.-^^u,^ikx\^, rv nrzvnadku tozwiazania lub zakonczenia

i) Czy Zamawiajqcy zooowlqzuJe siQ do przejecia pracownik6w w przypadku rozwiqzania lub z

l\"t!"Jtil"'t"*"nym pracownikom przysluguje uprawnienie--do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

wvnikaiaceqozustawyzdnialz..lz.lsgt,.oaoa'"tro*y'*yn"g.dz"niuro".ny-md|apracownik6wjednostek
lrl'"'oiiiz"i"*"j fDz'u nr 160, poz' 1080 z p62n t^l? - - ..^
k\ Czy z tytulu ewentualnycn 

'iategtoSci wynikajacych. z,u-staw z dnia 12121997r' o dodatkowym

wynagrodzentu rocznym ota pr""o-*ni[0, i"on6stef irery ouozetowdl (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z p62n zm )

zamawiajEcy bqdz obecny 
"lv*oni*iu 

*vir"cil wszystkie wymagane kwoty?

l) Czy pzejmowanvt p,".o*n'*oi"o-Jv1itig.1'1" 'p1u't'lSl]:,!::"d*vtki 
wvnagrodzenia na podstawie ustawv

z dnia 22.07.2006r. o po"r"r"ni' siookow'tinansowycn swiaoczenioia*"6t n', wzrost wynagrodzen (Dz u

il,tii ,!i6t$i3f-osci pzvsrusujq poszczesornvm ?f::yi'I"' podwvzki l" p"9-'i-"I':-Y:tawv z dnia

22.07 .2oo6t.o przeKazanru ,roo[6" finunro*y'cn swiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzefr (Dz u nr 149'

li'J"J:l:"-.'.mwvpraconezosgty*::v-'il"-^YII:g3fy""E1J**ff*Y::i#"::l;:?"ie 
ustawvz

dnia 22.07.2006(.o po"*rr"n'u !ioot6* Rn"n"o*yin gwiadczeniooawcom na wzrost wynagrodzei (Dz U nr

1i3j,ii;"t"t"t?ll-"m wypowiedziano warunki um6w o pracQ w czesci dotvczacej wvnagrodzenia? Jesli tak' to

rioie lriaonirl wynagrodzei zostaty zmienione?

o) Czv w stosunku do Zamawiiiqcego toczq tie. pg:i!ryY."niu sEdowe wszczQte peez pracownik6w

^86\^'i.rTirnvch do orzeiecia? Jesli tak' prosimy o podanre wyrazu ipraw ze wskazaniem wartosci pzedmiotu

ffi;,;;;;;ilp-raidwnlrow i etapu' na kt6rym znajduje sie sprawa'

q) czy istniej jakietor*i"r po'o'uitjl[i""";;;' p;kdt tA c4nY-'zawartY ze zwiazkamizawodowvmi' w ktorym

pracodawca zobowiqraf s,9 Oo lJki"hkotwiet gwaiancii w zafresie zatrudnienia pracownik6w lub wysokosci ich

wvnaorodzei, takze w przypadku przejQcia tychze praco-r'rrikow pzez nastgpnego-..pracodawca? czy

piacownicy sq objQci Fr<imitorw.ier:g;ara'ricjami'uniemozliwiajqcymi 
nowemu pracodawcy modyflkaciq tresci

$tYtli:tY"itfflSjecia oeoa jakiekorwiek nieuregurorffane zobowiazania w stosunku do przekazvwanvch

*",fTnty.l"rtl'i$i?t"ffi,tJ#li"'r-J3li1i:L:*:rnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimv o

podanie ilosci os6b w rozolclu ni ioszczegOtne lita oraz.wysoloSci przyslugujEcych odpraw

t) llu pracownikow nabQozre t;fi;;;;;;qi99 lylt:!^t^",yvcn'''trarii6'tr*ania 
kontraktu? Prosimv o

podanie ilosci osob w rozDrctu # poszczegOtne Iata oraz wysol<osci pzyslugujacych nagr6d

u) lle os6b ze wskazanych oo przeiQcia jest czlonami zwrqzxo,,r,-zawooowyin-6'ai.ict')? Jakie funkcje te osoby

pelniq w zwiqzkach?
v) Prosimy o pzedstawrenre wykaTr' wykorzyst'li? Yllg*: za tok 2019 r' na poszczeg6lnego pracownrKa z

uwzglQdnieniem dooatt<owyci uitopO* ptystugujqcych pracownikom w zwiqzku z ozeczenlem o

ffitBlTffi-:"?danie wvsokosci-wvnasrodzen zasadniclvgh.. 9*tP ?.::'-"-1^:96lnvch 
pracownikow

pL"*i.i"tiv"n o,i pzejecia k"itto* zu6 pricodawcy' premii' dodatk6w do wvnagrodzen

x) czy w zwiqzku z *on,""rnoiJq--pi.!i!.i5 Jr""o*niior- 1" .podst. 
Art. 23', KP nowy \ lykonawca pzez I po

zakonczeniu okresu gwarancylnego bQdzie m6gl zmienic warunt i pr""y oraz miejsce pracy pracownikowi?

y) prosimy o wyszczeg6tnien," o."ot, itor" obelnie znajdujq siq w'wieliu ochronnym /pzedemerytalnym



i, |'.tr \ PcM PoLKowlcE
I I serce do Srodowiskar.t

Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp' z o'o'

ul. D4browskiego 2, 59'100 Polkowice

z)ProsimyowySzczeg6|nienieos6b.kt6rezatrudnionesEzozeczonymstopniemniepelnosprawnosciwrazz
okresleniem jego rodzaju? -,^^^...-:,,a.., .r^A,,r,a,r,anvnh rl
aa) Prosimy o podanie zapisow znajdujecych si8 w u.mow?:l1f::e pracownik6w dedykowanych do przeJecra'

dotyczqcych dodatkow oo *ynagri:ojdn np. premia regulaminowi, dodatek stazowych, dodatek funkcyjny'

dodatek negocjacYjnY itP ?

bb) Prosimy o przedstawienre wykazu proporcjgnalneg-o 
-yJt<ozystania 

urlopow za rok 2019 r' na

poszczeg6lnego pracownrKa z ,*tgl6ln;i6rn booiuowyc-n urlopow pzyslugujacych pracownikom w zwrazKu

z ozeczeniem o niepelnosprawnosct
cc) Czy istnieje plan urlopow za rok 2020, je2eli tak ' prosimy o pzeslanie planu urlop6w na rok 2020' na

5:ii"l;liT:Yllilnie, ricroy dni absencji z wylaczenrem nreobecnosci zwiqzanei z urropem, przvpadajqcq

""'-"t;;U6ifio pt".onunirl t" rok 2019 iza pierwsze 6 miesigcy roku 2020

ee) Jezeti istnie'e zakres 
".V^""S.ipr"i"*ni-f.u 

irO =ifr"r oUowiqiXOw lub inny dokument opisulqcy zakres

obowiazkow , proszq o po""t"ni" zakresu czynnosci pracownik6w' kt6rzy przewidziani sa do pzejQcia w

ramach artykulu aft. 23' KP?
Odpowied2:
Wraz z przeigciem uslugi wykonawca nie przejmuie pracownik6w w trybie art' 23' KP

Zamawiajqcy na podstawie art. 286 ust l ustawy PZP dokonuje zmiany S\/fZ w powyzszym zakresie
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