DOBRE PRAKTYKI W BRANŻY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
28 września 2016 r.

Wprowadzenie
Zamawiający posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże mimo, iż jego
sytuacja przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i
starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a ono z kolei musi być jednoznaczne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie istotne prawa i obowiązki stron umowy o zamówienie publiczne powinny być definitywnie sprecyzowane przez obie strony. Nie mogą
być oznaczone w sposób ramowy, z nadzieją późniejszego ich dookreślenia, już w trakcie realizacji umowy. W związku z ochroną interesu
publicznego niedopuszczalnym jest w świetle przepisów ustawy PZP zawieranie dodatkowych umów realizacyjnych i towarzyszących im
uzgodnień renegocjacyjnych co do wzajemnych świadczeń stron, tworzących – znany niekiedy w obrocie zawodowym – zespół umów
sprzężonych generujący indywidualny stosunek umowny. Klauzule umowne nie mogą być nieprecyzyjne.
Obowiązkiem zamawiającego jest dokładne określenie elementów umowy, które wpływają na szacowanie przez wykonawcę ryzyka związanego
z jej wykonaniem. Postanowienia umowy powinny zostać określone w sposób na tyle precyzyjny, aby wykonawca był w stanie określić cenę
ofertową. W sytuacji, w której nie jest możliwe podanie katalogu zamkniętego okoliczności, z którymi wiążą się określone następstwa,
zamawiający powinien dążyć do jak najpełniejszego ich wyszczególnienia (wyrok KIO, sygn. 2949/13). Zamawiający powinien przede
wszystkim jednak mieć świadomość, iż ma on obowiązek przygotować treść umowy w sposób zgodny z właściwością stosunku prawnego,
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (na podstawie art. 139 pzp) oraz zasadami współżycia społecznego oraz że
określa prawa i obowiązki stron tak, aby zapewniona została równowaga wzajemnych świadczeń i ponoszonych ryzyk. Zachwiana równowaga
pomiędzy wykonawcą za zamawiającym na korzyść ostatniego skutkuje bowiem zawarciem umowy z naruszeniem art. 353 1 k.c. z sankcją
nieważności zgodnie z art. 58§ 1 k.c. Zamawiający zastrzegając w umowie wysokość kary umownej, a także w przypadku jej egzekwowania
obowiązany jest wziąć pod uwagę art. 484 § 2 k.c. zgodnie z którym dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli zobowiązanie
zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.
Właściwy wybór wykonawcy jest w znacznej mierze uzależniony także od precyzyjnego określenia dokumentów, jakie powinni przedstawić
wykonawcy na etapie postepowania. Dokumenty określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126) zwane
„rozporządzeniem o dokumentach”.
Usługi sprzątania budynków mają kod CPV: 90911200-8. W niektórych zamówieniach może zajść potrzeba uwzględnienia innych kodów CPV:
90611000-3 - Usługi sprzątania ulic, 90620000-9 - Usługi odśnieżania, 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń, 90910000-9 - Usługi
sprzątania, 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien, 90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki, 90919100-3 - Usługi
czyszczenia urządzeń biurowych, 90919200-4 - Usługi sprzątania biur czy 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho.
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Ogłoszenie o zamówieniu publicznym i siwz
1.

W przypadku wniesienia przez Odwołującego odwołania na postanowienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym
dotyczącym wartości poniżej progów unijnych, Zamawiający winien przesunąć
odpowiednio termin składania ofert do dnia po rozstrzygnięciu odwołania przez
Krajową Izbę Odwoławczą.

W obecnym stanie prawnym Zamawiający nie ma obowiązku
przesunąć terminu składania ofert. W przypadku braku
przesunięcia terminu składania ofert, Zamawiający nie
będzie mógł uwzględnić w treści SIWZ wniosków
wynikające z orzeczenia KIO, co skutkować będzie
obowiązkiem unieważnienia postępowania przetargowego.

Badanie rażąco niskiej ceny
2.

W przypadku usług sprzątania, rażąco niska cena w branży utrzymania
czystości występuje, jeżeli stawka za roboczogodzinę pracownika jest niższa
od sumy kosztów pracodawcy z tytułu zagwarantowania minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr
200, poz. 1679, z późn.zm) + 20 %, które jest przeznaczane na wyposażenie
stanowiska pracy i wyposażenie takiego pracownika, jeżeli Zamawiający
określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją
zamówienia, dotyczące zatrudnienia osób o którym mowa w art.29 ust.4 pkt. 4
PZP.

W ustawie Prawo zamówień publicznych brak jest definicji
legalnej rażąco niskiej ceny.
Użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności"
oznacza, że katalog przesłanek wystąpienia przez
zamawiającego z wezwaniem do udzielenia przez wykonawcę
wyjaśnień odnośnie do rażąco niskiej ceny jest otwarty.
W usługach sprzątania/profesjonalnego utrzymania czystości
wynagrodzenie brutto pracownika wynosi średnio 80%
kosztów, pozostałe 20% to koszt wyposażenia stanowiska i
środków chemicznych użytych do wykonania usługi. Do
kosztów należy doliczyć chociaż w minimalnym zakresie (%)
zysk dla firmy.
W każdym przypadku należy uwzględnić koszty rynkowe.
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W przypadku, gdy wykonawca powołuje się w wyjaśnieniach rażąco niskiej
ceny na pomoc publiczną z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Zamawiający winien sprawdzać, czy wykonawca w dniu składania ofert
uzyskuje deklarowaną pomoc, jakie jest wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie wykonawcy oraz czy w swojej ofercie
uwzględnił
czynniki
prawnie
ograniczające
czas
pracy
osób
niepełnosprawnych.
Zamawiający winien uwzględniać w umowie swoje prawo do weryfikacji stanu
zatrudniania osób niepełnosprawnych pracujących w ramach udzielonego
zamówienia publicznego z deklarowanym w wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny
przez wykonawcę poziomem. W razie mniejszej liczby osób
niepełnosprawnych niż deklarowana Zamawiający winien mieć prawo
rozwiązania umowy z nierzetelnym wykonawcom z jego winy.

4.

Zamawiający winien szczególnie ostrożnie oceniać
wyjaśnienia wykonawcy, który uzasadnia wystąpienie
niższych kosztów pracowniczych niż suma wynagrodzeń osób
przewidzianych do realizacji usługi (nie niższych niż kwota
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki
godzinowej) uzyskaną pomocą publiczną z tytułu zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
Pomoc publiczna obejmuje rekompensatę dla pracodawcy z
tytułu np. krótszego czasu pracy osoby niepełnosprawnej,
zakazu pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych,
zmniejszonej wydajności pracy.
Nadużywanie przez wykonawców argumentu o korzystaniu z
dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
powoduje, iż dochodzi do sytuacji gdy na etapie składania
wyjaśnień w związku z rażąco niską ceną wykonawcy
deklarują zatrudnienie osób niepełnosprawnych, którzy nigdy
nie zostaną skierowani do pracy w ramach danego
zamówienia publicznego. Wykonawcy zaś w ten sposób
uzyskują nieuczciwą przewagę konkurencyjną nad rzetelnymi
przedsiębiorcami.

Funkcją zamówień publicznych oprócz uzyskania efektu finansowego, jest W branży usług utrzymania czystości zatrudnionych jest ok.
również promowanie zachowań prospołecznych. Usługi utrzymania czystości ze 120 tys., pracowników niepełnosprawnych, których
względu na swoją specyfikę są szczególnie otwarte dla osób:
wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków PFRON.
a) niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia Rekompensuje to wykonawcom dodatkowe koszty związane z
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. W zależności od stopnia niepełnosprawności dofinansowanie
721, z późn. zm.4);
wynosi:
b)

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

1. 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,
2. 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym
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c) pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów
stopniem niepełnosprawności,
karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
3. 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem
– Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
niepełnosprawności.
zm.5), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
W związku z tym zatrudnienie takich pracowników przy
d) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 usłudze wykonania czystości oprócz efektu społecznego
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z niesie ze sobą efekt ekonomiczny .
2016 r. poz. 546 i 960);
e) bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
f) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.
680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz.
1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia,
posiadających status osoby poszukującej pracy, bez
zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w
niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami
mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
573 oraz z 2016 r. poz. 749).”

Opis przedmiotu zamówienia
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5.

Precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia, wskazując m.in.:

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pozwoli na
prawidłową ocenę oferty, a zwłaszcza sprawdzenie, czy oferta
zawiera rażąco niską cenę.

a) miejsce wykonywania usługi

b) wielkość obiektu, z podziałem na rodzaje stref (biura, hole, garaże,
chodniki, powierzchnia szyb, liczba łazienek, kuchni itp.) oraz ilość Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna być
nakierowana na osiągniecie wyniku usługi, sam opis
pomieszczeń
czynności nie jest wystarczający (tzw. ang. output
c) wymagany dla poszczególnych stref standard usługi (opis oczekiwań specification).
zamawiającego w stosunku do poziomu czystości poszczególnych stref
np posadzka bez zanieczyszczeń trudnych i widocznych smug, Narzucenie dokładnej liczby osób lub rob/godz. precyzyjne
podanie maszyn (szerokość robocza/wydajność na godz.)
wykładzina dywanowa bez suchych zanieczyszczeń i plam itp.
przyczyni się tylko do ograniczenia możliwości
d) dodatkowe wymagania dla obiektów szczególnie wrażliwych (np. w konkurowania rozwiązaniami innowacyjnymi przez firmy
szpitalu strefa bloków operacyjnych i stacji dializ)
usługowe co w efekcie może zmniejszyć koszty usługi.
Pamiętać należy, że w usługach utrzymani czystości koszty
e) zakres i rodzaj czynności
pracownicze wynoszą 80%, więc wprowadzenie innowacji
f) wskazać normy i specyfikacje techniczne.
związanych umaszynowieniem i organizacją pracy przełoży
się właśnie wprost na wspomniane wcześniej koszty usługi.
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6.

Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać odpowiednie stawki podatku
VAT - w stosunku do wykonywanych czynności.

Zamawiający powinien w OPZ wskazać procentowy udział
usług objętych stawką VAT niższą niż 23%.

Ponadto, każda z cen jednostkowych ( w przypadku podziału na zadania ) ma Dzięki temu poszczególni wykonawcy nie będą mogli łatwo
samodzielnie uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
zwiększyć pozycji obciążonej niższą stawką VAT dla
sztucznie zawyżonych świadczeń, co pozwoliłoby im
nieuczciwie zaoferować niższe ceny brutto. Opis przedmiotu
zamówienia precyzyjnie określający procentowy udział
zakresu prac objętych różnymi stawkami VAT pozwala na
rzeczywiste porównanie ofert (wyrok KIO, sygn. 282/09).
Należy zwrócić uwagę także na to, że „Niewątpliwie
uwzględnienie w cenie oferty nieprawidłowej niższej stawki
podatku od towarów i usług godzi w uczciwą konkurencję,
natomiast
zastosowanie
przez
wykonawcę
stawki
podstawowej VAT nie może być uznane za niekonkurencyjne
w stosunku do innych wykonawców (wyrok KIO, sygn.
430/14).
7.

Nie powinno się zwierać umów na okres krótszy niż 2 lata.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zamówień w trakcie
Należy rozważyć, czy konieczne jest zawarcie umowy na czas dłuższy, a których niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanych
technologii i maszyn rozwiązanie takie pomniejszy koszt
wyjątkowo dłuższy niż 4 lata.
wykonania usługi ponieważ amortyzacja maszyn i urządzeń
wykorzystywanych przy wykonania usługi rozłoży się na
dłuższy okres.
Art. 142 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

Warunki ubiegania się o zamówienie
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1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi W ramach dyrektywy 2004/17 / WE Zamawiający może
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać od wykonawcy w celu uzyskania Zdrowych warunków
żądać w szczególności:
pracy dla personelu, uczniów, pacjentów szpitali itp.
1) przedłożenia przez wykonawcę branżowego certyfikatu jakości wydanego używania nietoksycznych środków czyszczących.
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. Polskie Centrum Akredytacyjne
poświadczającego, że Wykonawca realizuje usługi zgodnie z profesjonalnymi
technologiami sprzątania, przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn, narzędzi i
środków chemicznych, przy udziale wykwalifikowanego personelu, oraz że
usługi przez niego świadczone realizowane są zgodnie z normami bhp oraz są
przyjazne dla środowiska naturalnego – lub do przedłożenia dokumentu
równoważnego. W branży profesjonalnego utrzymania czystości jednym z takich
certyfikatów jest np. Gwarant Czystości i Higieny.

Wymóg przedłożenia przez wykonawcę branżowego
certyfikatu jakości jest niezbędny w trosce o racjonalne
gospodarowanie środkami publicznymi. Zamawiający
powinien dołożyć wszelkiej staranności, by Wykonawca
uwzględniał potencjał intelektualny, jakość i rzetelność
świadczonych usług. Uzyskanie przez wykonawcę certyfikatu
branżowego daje rękojmie właściwego wykonania usługi.

2) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający
odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich
normach europejskich;
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania
środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem,
które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty
budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i
audytu (np. EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich
lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające
zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi
normami dotyczącymi certyfikacji.
2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2–3,
złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez
wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie
równoważnych środków zarządzania środowiskiem.
Warunki, jakim ma odpowiadać oferta („walidacja usługi”)
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9.

Określenie standardu: Zamawiający powinien określić oczekiwane efekty usługi
np. posadzka bez zanieczyszczeń suchych nie przylegających i bez smug,
wykładzina bez plam i zanieczyszczeń silnych - KPI., częstotliwość kontroli np.
raz na dzień, dwa razy dziennie itp.

Tylko dokładny opis oczekiwań pozwoli na obiektywną ocenę
skutków. Ułatwi też rozwiązywanie sporów pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą.

10. Monitorowanie usługi- rozumie się przez to autoaudyt wykonywany przez
wykonawcę z powiadomieniem (np. drogą elektroniczną) wskazanego
przedstawiciela Zamawiającego. Częstotliwość audytu, wyrażona w konkretnych
godzinach kontroli, powinna być uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą. Godzina audytu jednocześnie określa opisany w standardzie poziom
wykonanej usługi. Zamawiającemu przysługuje prawo do audytu kontrolnego w
ramach tzw. okna audytowego.

Zamawiający oszczędza na kosztach kontroli nie tracąc
jednocześnie możliwości stałego monitorowania skuteczności
wykonania usługi.

11. Raportowanie i przegląd osiąganych wyników- osiągane wyniki zapisywane są w
postaci zero-jedynkowej tzn. albo określony przez zamawiającego standard jest
zachowany albo nie. Zamawiający określa ile punktów musi uzyskać Wykonawca
żeby uzyskać pozytywny wynik zaliczający prawidłowe wykonanie usługi.

Rozwiązanie takie zwalnia zamawiającego z szukania
uzasadnienia swoich racji w przypadku sporów związanych z
prawidłowością wykonania usługi ponieważ dostarcza ich
metoda SLA (Service Level Agreement) w oparciu o
przesyłane raporty.

Model ten został skutecznie przetestowany w przetargach
organizowanych przez PKP S.A.

Uwaga! Ponieważ ilość audytów określa jak często w ciągu
doby ma być osiągany oczekiwany przez zamawiającego
standard jest ona jednym z najbardziej znaczących czynników
cenotwórczych. Zwiększenie ilości okien audytowych zmusza
jednocześnie wykonawcę do utrzymania założonego
wcześniej standardu czystości przez dłuższy okres w ciągu
doby co jednocześnie zwiększa koszt wykonania usługi
poprzez konieczność zatrudnienia dodatkowych osób.
Jednocześnie jest to jedyny sposób określenia standardu
zamawianej usługi.

Waga kryterium ceny i kryteriów pozacenowych
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12. Aby uniknąć dominacji kryterium cenowego, kryteria pozacenowe powinny Generalnie koszty wykonania usługi wg określonego
wynosić nie mniej niż 40 %.
standardu są zbliżone, składają się na nie przede wszystkim
wynagrodzenia personelu. Dlatego cena nie powinna być
istotnym kryterium oceny ofert.
W przypadku specjalistycznych usług, których niska jakość
może skutkować istotnymi problemami dla zamawiającego
(np. szpitale), cena powinna mieć jak najmniejsze znaczenie.
13. Wieloletnie doświadczenie branży czystościowej zarówno polskiej jak i Wskazane w kryteriach przedziału 10-20 % stosować należy
europejskiej pozwalają przyznać następujące wagi kryterium:
w zależności od stopnia specjalizacji usługi, należy przyjąć
odpowiednie wagi kryteriów. Im bardziej specjalistyczne
- kryterium technologii utrzymania: 10-20%
prace i ważniejsze ze względów sanitarnych (np. w służbie
- kryterium sprzętu, urządzeń i narzędzi: 10-20%
zdrowia i zakładach przemysłu spożywczego), tym większe
znaczenie ma zastosowana technologia oraz użyty sprzęt i
- kryterium organizacji pracy: 10-20%
środki chemiczne.
Organizacja pracy ma wyjątkowo istotne znacznie, gdy
wymagana jest szybka reakcja na nieprzewidywalne sytuacje
(np. izba przyjęć w szpitalu, sezon zimowy)
Kryteria pozacenowe
14. Technologia utrzymania czystości proponująca najlepiej dobrane czynności
mycia, dezynfekcji oraz inne czynności, gwarantujące zadany (zdefiniowany)
stopień czystości, wykazujące odpowiednio dobrane środki dla danych
powierzchni (z informacją o nazwie i producencie), którymi będą wykonywane
ww. czynności, oraz odpowiednio dobrane narzędzia oraz maszyny z podaniem
producenta oraz typu/symbolu stosowane przy poszczególnych czynnościach
uwzględniając okres klimatyczny roku oraz rodzaj czyszczenia (bieżące,
okresowe, gruntowne, maszynowe, ręczne).

Oceniana ma być propozycja/koncepcja wykonania usługi.
Aby dobrze przeanalizować ofertę informacje o konkretach
czyli producent/produkt jest niezbędny do oceny.
Nie wolno narzucać producenta/produktu jeżeli technologia
jest przygotowana przez zamawiającego.
Ograniczenie kosztów jest możliwe tylko przez stosowanie
nowoczesnych technologii czyli odpowiednio do zamówienia
dobrane narzędzia pracy i środków pracy dlatego to kryterium
powinno być na poziomie 20% wagi.
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15. Dobór właściwego, wydajnego i nowoczesnego sprzętu, urządzeń i narzędzi
przewidzianych do realizacji zamówienia dla każdego z rodzajów powierzchni i
czynności, dla których użycie sprzętu, urządzeń i narzędzi jest wskazane z punktu
widzenia jakości i efektywności świadczenia usługi.

Uwagi i wyjaśnienia
W dokumentacji załączonej do umowy, oferowany sprzęt
powinien być wyraźnie wskazany (model, nr seryjny, rok
produkcji). Zamawiający powinien zapewnić sobie możliwość
kontroli, czy faktycznie ten sprzęt jest wykorzystywany do
realizacji zamówienia.
Należy zwrócić uwagę, czy określony sprzęt ma być w
dyspozycji wykonawcy przez cały okres wykonywania usługi,
czy wystarczające jest dysponowanie przy wykonaniu
określonych czynności (np. dźwig wykorzystywany do mycia
elewacji nie jest konieczny stale, z kolei samobieżne maszyny
do mycia posadzek i chodników mogą być potrzebne stale,
aby zgodnie z harmonogramem wykonać usługę).
Nadmierne wymagania sprzętowe niepotrzebnie podwyższają
koszty, i mogą też narazić zamawiającego na zarzut
naruszenia nieuczciwej konkurencji poprzez nadmiernie
wygórowane wymagania.
Bardzo istotnym warunkiem powinno być wykazanie przez
wykonawcę umowy z serwisem maszyn gwarantującym
bardzo szybka reakcję na uszkodzenie sprzętu nawet przez 24
godziny na dobę w uzasadnionych przypadkach. Kryterium to
powinno osiągać nawet 10% wagi.
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16. Sposób organizacji pracy, który pozwoli na wykonanie usługi gwarantując:
a)

wymaganej jakości usługi,

b)

optymalizacji
kosztów
z
uwzględnieniem
wykwalifikowanej obsady do poszczególnych czynności,

c)

odpowiednio

Należy zwrócić uwagę na sposób dokumentowania procesu
wykonania usługi. Zamawiający powinien mieć wgląd w
bieżące przestrzeganie przyjętej organizacji pracy.

Ze względu na strukturę kosztów w usługach profesjonalnego
utrzymania czystości (70-80% koszty pracy) kryteriom to
dostosowania wymogów jakościowych i kadrowych do poszczególnych może stanowić 20% wagi.
lokalizacji,

d)

uwzględnienie systemu i specyfiki pracy obsługiwanych placówek (np.
ruch pojazdów, cykl natężenia ruchu, godziny pracy itp.),

e)

przydzielenia osób nadzorujących do konkretnych
uwzględniając maksymalną liczbę osób oraz lokalizacji,

f)

skuteczną kontrolę jakości świadczonej usługi i dokumentowanie
przeprowadzonych kontroli.

lokalizacji

Postanowienia umowy o zamówienie publiczne na usługi utrzymania czystości
17. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi
sprzątania za wyjątkiem usług wykonywanych nie częściej niż raz w miesiącu np.
mycie okien na wysokości (pracownik z uprawnieniami alpinistycznymi) jako
warunek, od którego spełnienia uzależniony powinien być udział wykonawcy w
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

Z uwagi na liczne wykroczenia przeciwko prawom
pracownika w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w
warunkach właściwych dla stosunku pracy wskazuje się, że
sprzątanie jest czynnością wymagającą należytej staranności.
Okoliczności, w których realizowane jest zamówienie jak
również charakter tych czynności wymagają, by dla właściwej
realizacji zamówienia i poszanowania prawa pracy
zamawiający wymagał umowy o pracę.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna
wyraźnie wskazywać czynności i sposób ich wykonywania, w
stosunku do których przewiduje się postawienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Umowa powinna zapewnić mechanizm weryfikacji spełniania
tego wymogu.
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18. Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę osób niepełnosprawnych
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi sprzątania o
których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jako warunek podmiotowy od którego
spełnienia uzależniony powinien być udział wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.

19.

Uwagi i wyjaśnienia
Proponuje się, by zamawiający wymagał zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
przy
wykonywaniu
zamówienia
publicznego.
Obecny próg przy zamówieniach zastrzeżonych wynosi 30%.

"1. Strony powinny zobowiązać się iż każdorazowo dokonają (w formie Klauzula waloryzacyjna obniża ryzyko związane z zawarciem
pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy wieloletniej. Jest to korzystne dla obu stron umowy, i
Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. zaangażowanego personelu.
142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne."
2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w
życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów o których mowa w ust. 1 pkt. 1) –
3).
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się,
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z
uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych
przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2) i 3) powyżej,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość o jaką wzrosną
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całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą
ze
zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia
zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych
osób (bez względu na miejsce zatrudnienia).
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu,
o którym mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne
oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia
zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3). Aneks, o którym mowa w ust. 1
powyżej, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia
Zamawiającemu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, przed wejściem w
życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3). "

20. Kary umowne powinny być umiarkowane, a ich naliczenie powinno być Kary umowne niekiedy są bronią obosieczną. Ich pochopne
ostatecznością. W pierwszym kroku powinno się zawrzeć zobowiązanie i tryb nałożenie może bowiem wzmóc skłonność do szukania
usuwania uchybień.
oszczędności przed wykonawcę, kosztem jakości usługi.
Dlatego
pierwszeństwo należy dać
mechanizmom
naprawczym, a jeżeli te zawiodą – wypowiedzieć umowę.
Na taki wypadek należy zabezpieczyć możliwość zastąpienia
wykonawcy schodzącego z obiektu, nowym wykonawcą.
Okres przejściowy powinien być możliwie krótki. Stąd należy
mieć przygotowaną procedurę udzielenia zamówienia w
pilnym trybie – szczególnie należy zapewnić, aby wewnętrzne
procedury zamawiającego nie musiały być powtarzane, jeżeli
jedyną różnicą w dokumentacji jest czas trwania umowy (data
rozpoczęcia usługi).
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21. Zaleca się zawarcie w umowach oświadczeń i zapewnień Wykonawcy w zakresie Tego typu oświadczenia i zapewnienia mogą znacznie ułatwić
wiedzy i umiejętności.
rozwiązanie problemów między wykonawcą i zamawiającym,
W razie potrzeby w umowie można wymienić (np. w załączniku) dokumenty także na drodze sądowej.
poświadczające posiadanie sprzętu, wskazanie używanych środków czyszczących
itp.
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