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   Łódź, dnia 15 listopada 2021 roku 
 
Do:   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
   ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa 
 
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie  
   w Zgierzu 
   z siedzibą w Zgierzu 
   ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz 
   KRS: 0000020006 
   Tel.: +48 427144332 
   Faks: +48 427144530 
   zamowienia@wss.zgierz.pl 
   www.szpital.zgierz.pl 
 
Odwołujący:  „IZAN +” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
   z siedzibą w Krakowie 
   ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków 
   KRS: 0000171397 
   Tel.: +48 426405777 

    FAX: +48 422572816 
   e-mail: przetargi@rekeep.pl  
 
   reprezentowana przez pracownika – Żaklinę Pasternak 
   adres do doręczeń: 
   „IZAN +” sp. z o.o. Oddział w Łodzi 
   ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne pn. „Świadczenie usług kompleksowego 
utrzymania czystości”, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w 
dniu 22 października 2021 roku pod numerem: 2021/S 206-537667, numer referencyjny: 
PN/XXIV/2021. 
 

ODWOŁANIE 
 

 Działając w imieniu Odwołującego – „IZAN +” Sp. z o.o. – na podstawie art. 505 ust. 1 w 
zw. z art. 513 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 r., poz. 1129 z późn. zm. - zwanej dalej „Pzp”): 
I. Wnoszę odwołanie na niezgodne z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjęte 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, polegające na wadliwym: 
1. określeniu warunku udziału w postępowaniu; 
2. sformułowaniu projektowanych postanowień umowy; 

II. Zarzucam Zamawiającemu naruszenie:  
1. art. 116 ust. 1 zd. 1 Pzp w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez określenie warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, w sposób który nie umożliwia oceny 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, bowiem nie określa 
minimalnych poziomów zdolności; 
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2. art. 240 ust. 1 Pzp poprzez opisanie kryteriów jakościowych w sposób 
niejednoznaczny, uniemożliwiający weryfikację i porównanie poziomu 
oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia; 

3. art. 436 pkt 2 Pzp w zw. z art. 58 ust. 4 Pzp w zw. z art. 96 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z 
art. 16 pkt 1 Pzp przez zastrzeżenie w projektowanych postanowieniach umowy, że 
w wypadku wspólnej realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o jego udzielenia, nie mają oni prawa do wystawienia na rzecz 
Zamawiającego osobnych faktur, lecz zobowiązani są wystawić na rzecz 
Zamawiającego jedną wspólną fakturę, co powoduje w konsekwencji, że w 
stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób 
niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, choć nie jest to uzasadnione ani 
charakterem zamówienia, ani też nie jest proporcjonalne do jego przedmiotu, 
ewentualnie że Zamawiający określił inne wymagania związane z realizacją 
zamówienia w zakresie ich aspektów gospodarczych, w sposób dyskryminujący 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4. art. 439 pkt 4 Pzp poprzez zastrzeżenie w projektowanych postanowieniach 
umowy niedopuszczalnego postanowienia umownego przewidującego możliwość 
ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej 
wartości lub wielkości świadczenia stron; 

5. art. 431 Pzp w zw. z art. 99 ust. 4 Pzp poprzez określenie zobowiązania 
Zamawiającego do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń garażowych o 
powierzchni 46,40 m² oraz pomieszczeń biurowo-gospodarczych o powierzchni 
50,20 m², które to pomieszczenia są zdecydowanie zbyt małe w stosunku do potrzeb 
związanych z przedmiotem zamówienia, co utrudnia uczciwą konkurencję, bowiem 
stanowi preferencję dla wykonawców posiadających w Zgierzu bazę lokalową, w 
sytuacji gdy Zamawiający jest w stanie udostępnić więcej pomieszczeń garażowych 
i biurowo-socjalnych;  

III. Wnoszę o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany: 
1) w zakresie zarzutu nr 1 – ogłoszenia o zamówieniu w zakresie punktu IIII.1.3 pkt 2 oraz  

pkt 3.4 ppkt 2 SWZ – poprzez wskazanie minimalnej liczby personelu, co do którego 

wymagane jest posiadanie doświadczenia; ewentualnie określenie minimalne liczby 
pracowników skierowanych do wykonania zamówienia i odniesienie określonych w 
warunku pułapów procentowych (10% i 20%) do tej liczby; 

2) w zakresie zarzutu nr 2:  
a) rozdziału XXVII SWZ w punkcie 2.2 poprzez zastąpienie dotychczasowego wzoru 

treścią: 
„Sposób dokonania oceny punktowej: 
- w ciągu 15 minut – 0 pkt; 
- w ciągu 10 minut – 10 pkt;” 
b) oraz rozdziału XXVII SWZ w punkcie 2.3 poprzez zastąpienie dotychczasowego 

wzoru treścią: 
„Sposób dokonania oceny punktowej: 
- w ciągu 60 minut – 0 pkt; 
- w ciągu 50 minut – 10 pkt; 
- w ciągu 40 minut – 20 pkt; 
- w ciągu 30 minut – 30 pkt;” 

3) w zakresie zarzutu nr 3 – załącznika nr 4 do SWZ poprzez dodanie w § 4 ust. 1 po 
pierwszym zdania w brzmieniu: 
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„W przypadku wykonywania poszczególnych części zamówienia przez wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie, każdy z wykonawców jest uprawniony do 

wystawienia własnej faktury dokumentującej wykonanie części zamówienia. Przepisy  

ust. 2-12stosuje się odpowiednio.” 
4) w zakresie zarzutu nr 4 – załącznika nr 4 do SWZ w § 4 poprzez nadanie ust. 11 i 12 

brzmienia: 
„11.Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia, 

jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze, z zastrzeżeniem ust. 12. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycja, 

jednak: 
a) ogólna wartość umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, nie może być wyższa; 
b) minimalna wartość poszczególnych pozycji wyszczególnionych w „Formularzu 

cenowym”, nie może być niższa niż 85% wartości, która by wynikała z wykonania 

zamówienia w zakresie wynikającym z Opisu przedmiotu zamówienia.”  
5) w zakresie zarzutu nr 5 – poprzez zmianę załącznika nr 1 do wzoru umowy dzierżawy, 

stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ poprzez zwiększenie wartości w kolumnie pn. 

„powierzchnia” w pozycji 2 pn. „Pomieszczenia biurowo-gospodarcze” do wartości co 

najmniej 100,00 m², ewentualnie przez dodanie do § 1 ust. 4 o treści następującej: 

„Dodatkowo Wydzierżawiający zobowiązuje się umożliwić Dzierżawcy umieszczenie na 

terenie, którym dysponuje Wydzierżawiający, kontenera służącego jako pomieszczenie 

socjalne dla pracowników Dzierżawcy na czas trwania niniejszej umowy”. 
IV. Oświadczam, że Odwołujący posiada interes faktyczny i prawny we wniesieniu 

odwołania, bowiem nie upłynął jeszcze termin złożenia ofert, Odwołujący ma możliwość 

złożenia oferty i uzyskania zamówienia, wobec czego jest zainteresowany tym, aby 
postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

 
Uzasadnienie 

 
 Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w dniu 22 października 2021 roku. W 

dniu 9 listopada 2021 roku Zamawiający udzielił wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w zakresie objętym niniejszym odwołaniem. 
 
Uzasadnienie zarzutu nr 1 
 
 W pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 3.4 ppkt 2 SWZ Zamawiający 

określił warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, w ten sposób, że: 

1. minimum 20% personelu (w przeliczeniu na etaty) musi posiadać doświadczenie zawodowe 
w podmiotach leczniczych; 

2. minimum 10% personelu (w przeliczeniu na etaty) musi posiadać minimum 3-miesięczne 
doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w podmiocie leczniczym, udzielającym 
świadczeń na rzecz pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem wirusem Covid-19 (tzw. łóżka 
covidowe). 

 
 Tak sformułowany warunek nie umożliwia oceny zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia, bowiem nie określa minimalnych poziomów zdolności. Zamawiający nie 
określił minimalnej liczby pracowników niezbędnych do wykonania zamówienia. Zatem to od 
wykonawcy będzie zależeć, ilu pracowników skieruje do wykonania zadania. Wykonawca 
dysponując określoną liczbą pracowników posiadających doświadczenie wymagane przez 
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Zamawiającego, aby uzyskać poziom pozwalający na spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
musi dopasować do tego liczbę pracowników skierowanych do wykonania zamówienia. 
 
Dla przykładu: 

1. wykonawca nr 1 – dysponujący 10 osobami posiadającymi minimum 3-miesięczne 
doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w podmiocie leczniczym, udzielającym 
świadczeń na rzecz pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem wirusem Covid-19 (tzw. łóżka 
covidowe) musi skierować do wykonania zamówienia nie więcej niż 100 pracowników; 

2. wykonawca nr 2 – dysponujący 8 osobami posiadającymi minimum 3-miesięczne 
doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w podmiocie leczniczym, udzielającym 
świadczeń na rzecz pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem wirusem Covid-19 (tzw. łóżka 
covidowe) musi skierować do wykonania zamówienia nie więcej niż 80 pracowników. 

 
Jeśli: 

1. wykonawca nr 1 skieruje do wykonania zamówienia 120 pracowników, z czego 10 będzie 
posiadać wymagane doświadczenie, to nie spełni warunku udziału w postępowaniu; 

2. wykonawca nr 2 skieruje do wykonania zamówienia 80 pracowników, z czego 8 będzie 
posiadać wymagane doświadczenie, to spełni warunek udziału w postępowaniu. 

 
 Z podanego przykładu jasno wynika, że wykonawca nr 1 mając większą liczbę 
pracowników posiadających wymagane doświadczenie od wykonawcy nr 2, zostanie wykluczony z 
postępowania, tylko dlatego, że uzna iż do wykonania zamówienia potrzebna jest większa liczba 
pracowników. 
 
 Aby warunek udziału w postępowaniu umożliwił ocenę zdolności wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, Zamawiający winien określi minimalne poziomy zdolności. 
 
 Zamawiający winien zatem: 

1. określić w liczbach bezwzględnych minimalną liczbę pracowników posiadających 
wymagane doświadczenie, których wykonawca winien skierować do wykonania 
zamówienia; 
lub 

2. określić wymaganą minimalną liczbę pracowników skierowanych do wykonania 
zamówienia i określone w warunku pułapy procentowe (10% i 20%) odnieść do tej liczby. 

 
 Dopiero wówczas możliwe będzie ustalenie, który wykonawca spełnia warunek udziału w 

postępowaniu, tj. posiada zdolność do należytego wykonania zamówienia. Ponadto tak określony 

warunek osłabiłby skłonność wykonawców do zaniżania liczby pracowników skierowanych do 

wykonania zamówienia, jedynie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 
 
Uzasadnienie zarzutu nr 2 
 
 W punkcie II.2.5 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przewidział, że oferta zostanie 
oceniona zgodnie z kryterium: 

1. ceny – waga 60; 
2. jakości – nazwa: czas usunięcia potencjalnego zagrożenia skażeniem biologicznym – waga 

10; 
3. jakości – nazwa: czas usunięcia stwierdzonych wad związanych z wykonaniem usługi – 

waga 30. 
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 Z kolei w rozdziale XXVII SWZ w punkcie 2.2 i 2.3 Zamawiający określił sposób oceny 

ofert według wzoru: 
 
a) dla kryterium: czas usunięcia potencjalnego zagrożenia skażeniem biologicznym: 
 
     najkrótszy czas usunięcia zagrożenia  
wartość punktowa składnika B  = -------------------------------------------------       x 10 pkt 
     czas badany 
 
b) dla kryterium: czas usunięcia stwierdzonych wad związanych z wykonaniem usługi: 
 
     najkrótszy czas usunięcia wad  
wartość punktowa składnika C  = -------------------------------------------------       x 30 pkt 
     czas badany 
 
 Tak sformułowane kryteria jakościowe są niejednoznaczne i uniemożliwiają weryfikację i 
porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Uzasadnienie zarzutu nr 3 
 
 W załączniku nr 4 do SWZ (projektowanych postanowieniach umowy) – w § 4 ust. 1 – 
Zamawiający przewidział, że „[…] Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na 

podstawie faktury (wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych 

[…]”. 
 
 W zawiadomieniu z dnia 09 listopada 2021 r. o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ, w 

odpowiedzi na pytanie nr 47, Zamawiający doprecyzował treść postanowienia § 4 ust. 1 w ten 
sposób, że „wymaga jednej faktury VAT”. W domyśle, niezależnie od tego, czy zamówienie będzie 

realizowane przez jednego wykonawcę, czy kilku wykonawców (zgodnie z art. 58 ust. 1 Pzp), to 

Zamawiający wymaga, że w każdym miesiącu realizacji usługi zostanie wystawiona jedna faktura 

VAT. 
 
 Zgodnie z art. 58 ust. 4 Pzp, W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w 

inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem 

zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.  
 
 Powyższy przepis jest refleksem panujących w Pzp zasad równego traktowania 

wykonawców oraz proporcjonalności (art. 16 pkt 1 i 3 Pzp). 
 
 Jak trafnie dostrzeżono w literaturze, „zamawiający może określić wymagania związane z 

realizacją zamówienia w stosunku do konsorcjum inaczej niż w odniesieniu do wykonawcy 
występującego samodzielnie, o ile wymóg taki znajduje uzasadnienie w charakterze zamówienia 

oraz jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wymaganie co do szczególnego sposobu 

realizacji przysługuje więc tylko wówczas, jeżeli nie będzie stanowiło nadmiernej ingerencji w 

stosunki wewnętrzne pomiędzy uczestnikami konsorcjum i będzie uzasadnione szczególnymi 

warunkami realizacji zamówienia. Należy przyjąć, że wykonawcy, decydując się na utworzenie 

konsorcjum, są świadomi związanych z tym obowiązków, w tym zasad solidarnej odpowiedzialności 

za wykonanie umowy, oraz ewentualnych konsekwencji ekonomicznych. Nie jest więc uzasadnione 

przyjęcie, że podmiot zewnętrzny, jakim jest zamawiający, może w każdym wypadku ingerować w te 
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stosunki, nie mając odpowiedniej ku temu wiedzy, a często również kwalifikacji. Ingerencja taka 

powinna być uznana za dopuszczalną w sytuacjach wyjątkowych, gdy ze względu na szczególny 

przedmiot zamówienia zamawiający nie może inaczej zabezpieczyć swojego interesu, wyrażonego 
jako prawidłowe wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.” (Dzierżanowski 

Włodzimierz i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, WKP, 2021, [w]: komentarz do art. 
58, uwaga nr 7). 
 
 Jak zaś stwierdzono trafnie w orzecznictwie, „nieskorzystanie z uprawnienia do 
regulowania odrębnie sposobu realizacji zamówienia przez konsorcjum skutkuje brakiem 

możliwości zgłaszania roszczeń w związku ze sposobem, w jaki członkowie konsorcjum podzielili 

między siebie zadania konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z nimi 

wspólnie” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2019 r., I CSK 276/18, opubl. w LEX nr 

2692114 – przytoczony za: ibidem). 
 
 Skoro zatem Zamawiający w projektowanych postanowieniach umowy, tj. w § 4 ust. 1 
załącznika nr 4 do SWZ przewidział szczególny wymóg realizacji zamówienia w wypadku, gdy 

wykonuje je więcej niż jeden wykonawca, należy rozpatrywać opisaną sytuację pod kątem przepisu 

art. 58 ust. 4 Pzp. W konsekwencji, należy stwierdzić, że wymóg ten określa sytuację prawną 

wykonawcy, który bierze udział w tzw. konsorcjum, w sposób odmienny, niż gdyby wziął udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia samodzielnie. Wykonawca samodzielny wystawia bowiem 

fakturę na swoją rzecz bez ograniczeń; jeśli zaś udzielono mu zamówienia wespół z innym 

wykonawcą, sposób rozliczeń z Zamawiającym jest w stosunku do niego ograniczony, gdyż 

Zamawiający wskazał, że wykonawcy nie mają prawa wystawić osobnych faktur za tę część 

zamówienia, którą sami wykonali. Konkludować należy, że wykonawcy wspólnie realizujący 

zamówienie zobowiązani są między sobą ustalić, który z nich wystawi fakturę na rzecz 

Zamawiającego w zakresie całości usług zrealizowanych w danym miesiącu, zaś po otrzymaniu 

wynagrodzenia miesięcznego od Zamawiającego przez tego z wykonawców, który wystawił 

fakturę, drugi z wykonawców będzie mógł domagać się zapłaty należnej mu części od 

fakturującego współkonsorcjanta. 
 
 Należy podkreślić, że każdy wykonawca ma prawo do samodzielnego rozliczenia z 

Zamawiającym w stosunku do wykonanej przez siebie części zamówienia. Przepis art. 445 ust. 1 

Pzp co prawda przewiduje solidarność wykonawców, którym wspólnie udzielono zamówienia, ale 

tylko w zakresie ich obowiązków z umowy o zamówienie publiczne, czyli przede wszystkim 

wykonania przedmiotu zamówienia. Nie ma to analogicznego zastosowania do ich wierzytelności, 

polegających na zapłacie wynagrodzenia. Nie wynika to bowiem z Pzp, zaś art. 369 Kodeksu 

cywilnego, który podlega zastosowaniu na podstawie art. 8 ust. 1 Pzp, stanowi: Zobowiązanie jest 
solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Zobowiązanie polega zaś na tym, że 

wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić (art. 353 § 

1 Kodeksu cywilnego). Z art. 367 Kodeksu cywilnego wynika, że solidarność wierzycieli polega na 

tym, że Kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe 

świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa 

względem wszystkich (solidarność wierzycieli). Dłużnik może spełnić świadczenie, według swego 

wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych. [...] Skoro tak, solidarność wykonawców 

w zakresie zapłaty wynagrodzenia, polegająca na tym, że zamawiający ma prawo zapłacić całe 

wynagrodzenie jednemu spośród kilku wykonawców, musiałaby wynikać z ustawy bądź z 

czynności prawnej. Taka sytuacja nie występuje, a zatem każdy z wykonawców ma własne, odrębne 

od współkonsorcjantów prawo do żądania należnej mu części wynagrodzenia od Zamawiającego.  
 



Strona 7 z 11 

 Solidarność prawa do wynagrodzenia musiałaby wynikać zatem z czynności prawnej – w 
tym wypadku umowy. Powyższe jest jednak niedozwolone w kontekście art. 58 ust. 4 Pzp, gdyż nie 

spełnia warunków tego przepisu – otóż nie jest  to uzasadnione ani charakterem zamówienia, ani też 
nie jest proporcjonalne do jego przedmiotu. Przedmiotem zamówienia są bowiem usługi sprzątania 
z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie, a ich charakter nie wymaga jednolitego rozliczenia, 
gdyż możliwe jest wyodrębnienie w fakturach czynności wykonanych przez poszczególnych 
wykonawców w ramach umowy w danym miesiącu. Określony wymóg nie jest też proporcjonalny 
do przedmiotu zamówienia, gdyż w sposób poważny ogranicza podstawowe prawo wykonawcy w 
zamówieniach publicznych – prawo do wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, nakazując mu 
zawarcie porozumienia ze współkonsorcjantami co do wtórnego rozliczenia wynagrodzenia 
wypłaconego jedynie jednemu z nich. Warto wskazać, że Pzp nie przewiduje w takim wypadku 
takich gwarancji uzyskania wynagrodzenia bezpośrednio od zamawiającego, jak czyni to wypadku 
uprawnień podwykonawcy robót budowlanych (art. 465 Pzp), co oznacza, że możliwa hipotetycznie 
jest sytuacja, w której wykonawca wykonuje zamówienie bez otrzymania wynagrodzenia (musi 
bowiem liczyć na innego wykonawcę w tym zakresie, bez żadnych gwarancji ustawowych) To zaś 
stoi w sprzeczności z regułą odpłatności zamówienia, wyrażoną w art. 7 pkt 32 Pzp. 
 
  Zgodnie z art. 96 ust. 1 Pzp,  „Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia inne niż określone w art. 95 ust. 1 wymagania związane z realizacją 

zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z 

innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych 
wykonawcy w toku realizacji zamówienia.” W myśl zaś ust. 2, „wymagania, o których mowa w 

ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności: 
1) zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego; 
2) zatrudnienia: 
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, 
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej 

pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, 
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 
zawodowego, 
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
f) innych osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia.” 
 
  Jak wynika z powyższego, zamawiający ma prawo określić szczególne warunki realizacji 

zamówienia w zakresie jego aspektów gospodarczych. Z ostrożności, hipotetycznie można 

przyjąć, że kwestie rozliczeń z zamawiającym zaliczają się do gospodarczych aspektów realizacji 

zamówienia. 
 
  W konsekwencji, przyjąć jednak należy, że zgodnie z art. 16 pkt 1 Pzp zamawiający ma 

obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
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  Zasada równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe traktowanie wykonawców 

na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także środków 

dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie polega na 
stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej 

sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców (D. Koba, Zamówienia na dostawy i usługi. 

Poradnik, Warszawa 2004, s. 17). Dyskryminacja będzie miała miejsce, gdy zamawiający 

ograniczy lub utrudni dostęp do zamówienia wykonawcy zdolnemu do jego wykonania, ze 

względu na jakąś jego cechę, w sposób nieuzasadniony przepisami prawa . (Dzierżanowski 

Włodzimierz i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, WKP, 2021, [w]: komentarz do art. 
96, uwaga nr 3). 
 
  W kontekście powyższego zauważyć należy, że nawet gdyby potencjalnie Zamawiającemu 
przysługiwało prawo do określonego szczególnego sposobu rozliczenia wynagrodzenia w 
wypadku udzielenia zamówienia więcej niż jednemu wykonawcy w drodze § 4 ust. 1 załącznika 
nr 4 do SWZ, na podstawie komentowanego przepisu, nie zmienia to faktu, że czynność 
Zamawiającego należy określić także pod kątem nieuzasadnionej dyskryminacji wykonawców. 
Skoro zaś bez żadnego uzasadnionego powodu Zamawiający kategorycznie stwierdza, iż nie 
dopuszcza rozliczenia faktur miesięcznych od więcej niż jednego wykonawcy, to w ten sposób 
dyskryminuje wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – w 
szczególny zaś sposób tych, którzy z uwagi na ten wymóg zmuszeni są zrezygnować z 
wystawienia faktury za wykonane przez siebie usługi i oczekiwać na płatność w sposób pośredni 
– najpierw od Zamawiającego na rzecz fakturującego współkonsorcjanta, a następnie od 
współkonsorcjanta na swoją rzecz. 
 
  Zgodnie z art. 436 pkt 2 Pzp, w każdej umowie o zamówienie publiczne zamawiający ma 

obowiązek uregulować warunki zapłaty wynagrodzenia. 
 
  Należy przyjąć, że skoro Zamawiający w sposób wiążący dokonał w drodze § 4 ust. 1 
załącznika nr 4 do SWZ wykluczył możliwość wystawiania faktur miesięcznych przez więcej niż 
jednego wykonawcę (nawet jeśli zamówienia zostanie udzielone kilku wykonawcom wspólnie), 
to jednocześnie przesądził, że wyklucza zapłatę na podstawie więcej niż jednej faktury 
miesięcznej (tj. wystawionej przez więcej niż jeden podmiot). Takie określenie sposobu rozliczeń 
jest niedopuszczalne, z przyczyn szczegółowo opisanych w zarzutach poprzedzających – tj. 
przede wszystkim faktu, że stawia to w gorszej sytuacji faktycznej i prawnej wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne w stosunku do wykonawców ubiegających się 
o jego udzielenie samodzielnie, co nie znajduje żadnego uzasadnienia i jest sprzeczne z 
wyrażonymi w art. 16 Pzp zasadami prowadzenia postępowania. 
 

Podkreślenia również wymaga, że ingerencja Zamawiającego w stosunki pomiędzy 

członkami konsorcjum, jest niedopuszczalna również z punktu widzenia przepisów prawa 

podatkowego.  

  Jeśli w ramach realizacji zamówienia publicznego każdy z wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie wykonuje samodzielnie odmienne czynności, które zostały odrębnie 

opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (tak jak w warunkach przedmiotowego zamówienia: 

kompleksowe sprzątanie, utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym, czynności pomocnicze 

przy pacjencie, obsługa transportu wewnętrznego), to każdy z wykonawców zobowiązany jest 

wystawić Zamawiającemu odrębną fakturę VAT. Skoro każdy z wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie będzie świadczyć bezpośrednio na rzecz Zamawiającego czynności, które 
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zgodnie z umową stanowią dające się wyodrębnić usługi, to zgodnie z przepisami art. 8, 19a oraz 

art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to każdy z nich będzie 
zobowiązany we własnym zakresie wystawić fakturę VAT na rzecz Zamawiającego. Wystawianie 

faktur przez jednego członka konsorcjum w zastępstwie innego członka konsorcjum, który 

samodzielnie wykonał usługi wchodzące w skład zamówienia, może zostać uznane przez organy 

podatkowe za nieprawidłowe. 

 

  Organy podatkowe mogą kwestionować fakturowanie przez jednego członka konsorcjum 

tych elementów zamówienia, których ten członek konsorcjum nie tylko nie wykonał, ale nawet nie 

miał zdolności do ich wykonania. Konsorcjum zawiązuje się w celu połączenia potencjałów 

poszczególnych wykonawców. Tym samym oczywiste, że żaden z wykonawców może nie posiadać 

potencjału do wykonania całości zamówienia. Wobec powyższego, organy podatkowe mogą 

zarzucać wykonawcy, który czynności faktycznie wykonał, że zaniechał wystawienia faktury VAT; 
a z kolei wykonawcy, który wystawił fakturę VAT, że zafakturował czynności, których nie wykonał. 

 

  Ponadto kwestionowane może być stosowanie zwolnień podatkowych czy innych niż 23% 

stawek podatku od towarów i usług. Skoro wystawiana ma być jedna faktura, to cała usługa winna 

być potraktowana jako usługa kompleksowa, do której zastosowanie będzie miała stawka podatku 

od towarów i usług właściwa dla usługi głównej. W takim przypadku do całej usługi będzie miało 

zastosowanie stawki 23% jako właściwej dla usługi sprzątania. Wykluczy to możliwość 

zastosowania stawki 8% dla usługi utrzymania porządku na terenie zewnętrznym Zamawiającego 

czy zwolnienia podatkowego z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług w 

zakresie czynności pomocniczych przy pacjencie. 

 

  Podsumowując, Zamawiający nie tylko w sposób nieuprawniony ingeruje w formę rozliczeń 

pomiędzy wykonawcami wspólnie realizującymi zamówienie, ale naraża ich jednocześnie na 

kwestionowanie przez organy podatkowe stosowanych przez nich rozliczeń podatkowych.  

 
   
Uzasadnienie zarzutu nr 4 
 
  Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ. W postanowieniach 

§ 4 ust. 11 i 12 załącznika nr 4 Zamawiający przewidział: 
 
„ Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia, jeżeli 

potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.” 
 
oraz 
 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, jednak 

ogólna wartość umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, nie może być wyższa.” 
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  Zamawiający nie określił minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Tym samym 

ww. postanowienia projektowanej umowy są niedopuszczalne w świetle art. 433 pkt 4 Pzp. 
 
Uzasadnienie zarzutu nr 5 
 
 Zamawiający przewidział w § 3 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do SWZ zobowiązanie 

Zamawiającego do „udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń o łącznej powierzchni …. m² na 

podstawie odrębnej Umowy dzierżawy, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.” 
 
 Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 7 do SWZ. W § 1 tego wzoru Zamawiający 

nie wskazał metrażu pomieszczeń administracyjno-biurowych i techniczno-gospodarczych, które 

mają zostać oddane wykonawcy w dzierżawę. 
 
 Dopiero z załącznika nr 1 do wzoru umowy dzierżawy wynika, że pomieszczenia garażowe 

mają 46,40 m², a pomieszczenia biurowo-gospodarcze mają  50,20 m². 
 
 Określone powyżej zobowiązanie Zamawiającego jest niewystarczające, z uwagi na 

wielkość i specyfikę przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. kompleksowe sprzątanie, całodobowe utrzymanie czystości, dezynfekcję pomieszczeń 

medycznych i niemedycznych (administracyjnych, gospodarczych i technicznych) – 
20.655,00 m²; 

2. utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Zamawiającego o szacunkowej powierzchni 

69.928,20 m²; 
3. czynności pomocnicze przy pacjencie; 
4. obsługę transportu wewnętrznego. 

  
Aby należycie wykonać zamówienie wykonawca będzie musiał skierować do wykonania 

zamówienia wielu pracowników. Pracownikom tym wykonawca będzie musiał zapewnić 

odpowiednie zaplecze socjalne (szatnia, sanitariaty, stołówka). Mając na uwadze, że zamówienie 

będzie wykonywane w warunkach obowiązującego stanu epidemii, to zaplecze socjalne powinno 

umożliwiać zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy pracownikami zmieniającymi odzież, 

myjącymi się po pracy, czy spożywającymi posiłek. Zaplecze socjalne winno zapewniać 

możliwość bezpiecznego w nim przebywania znacznej liczby pracowników wykonawcy.  
 
Ponadto do wykonania zamówienia konieczne będzie użycie dużej liczby sprzętu i 

urządzeń. 
 
Wykonawca odpowiadać będzie również w zaopatrzenie Zamawiającego w artykuły 

i środki higieniczno-czystościowo-dezynfekcyjne (mydło w płynie, jednorazowe ręczniki 

papierowe, papier toaletowy, papier toaletowy, jednorazowe worki foliowe, płyn do mycia 

naczyń, środki do dezynfekcji powierzchni o różnym spektrum działania, środki do szybkiej 

dezynfekcji powierzchni). Aby wykonawca był prawidłowo wykonać zamówienie w tym 

zakresie, winien dysponować powierzchnią magazynową na terenie Zamawiającego.  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport wewnętrzny, tj.: 
1. transport odpadów komunalnych, medycznych, niebezpiecznych i innych z miejsc ich 

wytwarzania do miejsc składowania wraz z ważeniem odpadów medycznych (ważenie  

trzy razy w tygodniu oraz według potrzeb); 
2. transport leków i innych środków z Apteki szpitalnej. 
3. transport materiałów i sprzętu do sterylizacji i ze sterylizacji. 
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4. pomoc przy transportowaniu chorych. 
5. transport odzieży chorych z Izby Przyjęć do Magazynu Odzieży Chorych.  
6. transport rzeczy pacjentów z Oddziałów do depozytu. 
 
Jak wynika z punktu I.D.7 Opisu przedmiotu zamówienia: 

„Wszystkie czynności transportowe muszą być realizowane przy pomocy  zapewnionych przez 

Wykonawcę profesjonalnych środków transportu, posiadających wszelkie wymagane prawem 

zaświadczenia i zezwolenia. Środki transportu powinny być dostosowane do rodzaju świadczonej  

usługi.” 
 
 Do wykonania zamówienia potrzebna będzie zatem znaczna liczba profesjonalnych 

środków transportu, który powinien być garażowany na terenie Zamawiającego. 
 
 Podkreślenia wymaga, że również wykonywanie usługi w zakresie utrzymania porządku 

na terenie zewnętrznym będzie wymagało odpowiedniego do tego sprzętu, który powinien być 

garażowany na terenie Zamawiającego. 
 
 Pomieszczenia wskazane w załączniku nr 1 do wzoru umowy dzierżawy (załącznik nr 7 

do SWZ) są niewystarczające do należytego wykonania zamówienia.  
 
 W takiej sytuacji, krąg potencjalnych wykonawców zostaje ograniczony jedynie do tych 

wykonawców, którzy posiadają na terenie Zgierza odpowiednią bazę lokalową (garażowo-
magazynową). Mając na uwadze fakt, że Zamawiający posiada odpowiednie pomieszczenia, które 

mógłby udostępnić wykonawcy, należy uznać, że odmowa współpracy w tym zakresie, stanowi 

nieuprawnioną preferencję dla wykonawców lokalnych. Zamawiający w ten sposób utrudnia 

uczciwą konkurencję pomiędzy wykonawcami. 
 
 W świetle powyższych wywodów, należało wnieść jak w pkt III petitum odwołania. 
  
W załączeniu: 

1. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 

dotyczącego Odwołującego; 
2. pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej; 
3. potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwołania; 
4. potwierdzenie przesłania odwołania Zamawiającemu w terminie. 

 


		2021-11-15T15:44:53+0100




