
Rymanów - Zdrój, dnia 22.03.2022 r. 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17A 

02-676 Warszawa 

 

Zamawiający: 
Uzdrowisko Rymanów S.A. 
adres i pozostałe dane  w aktach sprawy 

 

Odwołujący 
Impel Facility Services Sp. z.o.o. 
adres i pozostałe dane w aktach sprawy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym – przetarg niegraniczony, pod nazwą „Usługa polegająca na zapewnieniu 

utrzymania czystości w obiektach „Uzdrowisko Rymanów” S.A. (znak postepowania 

RLE/01/22), dalej  jako: postępowanie.  

Nr ogłoszenia w Dz. Urz. UE: 2022/S 047-122281. 

Sygn. akt KIO 669/22 

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE 

Zamawiający na podstawie art. 521 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej p.z.p., w odpowiedzi na odwołanie, wniesione przez 

Impel Facility Services Sp. z.o.o., oświadcza, iż:  

I. uwzględnia w części: zarzuty w nim zawarte tj. w części 3) odwołania tj. części  

określających w sposób niejasny, nieprecyzyjny i niejednoznaczny poziom cen 

materiałów i kosztów uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia - 

dotyczącej klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w art. 439 Ustawy określającej 

w sposób niejasny, nieprecyzyjny i niejednoznaczny poziom cen materiałów i 

kosztów uprawniających strony do żądania zmiany wynagrodzenia   - w  zakresie  

i o treści wskazanej w uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie,  



II. jednocześnie  wnoszę o:  

1) oddalenie odwołania w pozostałych nieuwzględnionych częściach odwołania 

tj. części 1) oraz 2); 

2) zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów postępowania, 

w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 14 marca 2022 r. Zamawiający otrzymał kopię odwołania zgodnie z art. 514 

ust. 2 p.z.p. 

W ocenie Zamawiającego zarzuty zawarte w treści odwołania pozostają: 

I. w części uzasadnione, co do klauzuli z art. 439 Ustawy - część 3 odwołania 

Odwołującej.  

Biorąc pod rozwagę argumentację Odwołującej zawartą w uzasadnieniu odwołania 

Zamawiający wskazuje, iż dokonał częściowego uwzględnienia odwołania, co do części 3 

poprzez jasne, precyzyjne i jednoznaczne zdefiniowanie we wzorze umowy pojęcia „istotnej 

zmiany” cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, dokonując zmiany 

§ 4 ust.1 pkt 5 projektu umowy, w brzmieniu: 

• „ 5) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia (innych niż wskazane powyżej), rozumianej jako 

wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 

ofercie Wykonawcy.” 

         na § 4 ust.1 pkt 5, w nowym  brzmieniu: 

•  „5) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia (innych niż wskazane powyżej), rozumianej jako 

wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 

ofercie Wykonawcy. Przez istotną zmianę cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia rozumie się: 

- w przypadku wzrostu: roczny wskaźnik inflacji wyższy o min. 0,5 punktu 

procentowego od poziomu 9,2 %; 

- w przypadku obniżenia: roczny wskaźnik inflacji poniżej 0,0 %.”  

 



Wobec powyższego Zamawiający uwzględniając argumenty Odwołującej w zakresie 

potrzeby określenia poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniających do żądania 

zmiany wynagrodzenia dokonał zmiany pkt 5 ust.1 § 4 projektu umowy, ustalając jego nowe 

brzmienie, w którym określił precyzyjnie wartość, która umożliwia indeksację waloryzacji. 

Jednocześnie, tym samym, Zamawiający odmawia uwzględnienia żądania Odwołującej oraz 

zastąpienia postanowień ust. 2 – 6 § 4 projektu umowy, treścią wskazaną w odwołaniu przez 

Odwołującą się, tj.  

 
1. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją Umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zgodnie ze wzorem: 

CJ2 = CJ1 * (W2 - W1) 

gdzie: 

CJ1 - cena jednostkowa z umowy; 

CJ2 - cena jednostkowa po waloryzacji; 

W1 - wskaźnik wzrostu określony w %, opublikowany w roku poprzedzającym rok, w 

którym ma być dokonana waloryzacja; 

W2 - wskaźnik wzrostu określony w %, opublikowany w kwartale, w którym ma być 

dokonana waloryzacja; 

2. Strony postanawiają, że waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy następuje zgodnie z 

zasadami określonymi w pkt 1 - 5: 

3) waloryzacja nastąpi, o ile roczny Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik) w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” za dany rok wzrośnie o 

co najmniej 0,5% względem wskaźnika odnoszącego się do poprzedniego roku; 

4) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować jeden (1) raz na rok 

kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie 

roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła się realizacja umowy oraz gdy zostanie 

osiągnięty wskaźnik, o którym mowa w pkt 1; każda kolejna zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 1 przekroczy 0,5% 

w stosunku do wskaźnika z roku, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5) wynagrodzenie Wykonawcy waloryzuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego 

po dniu publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa 

w pkt 1. 

6)   maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, nie przekroczy 

łącznie 15% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w dniu 



podpisania umowy. 

7)  waloryzacja wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i cen jednostkowych, ustalonych w 

umowie, nie wymaga zmiany umowy. 

 
3. Dokonanie zmiany wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o postanowienia umowne, 

odpowiadające wymogom art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1129 tj. ze zm.), nie wyłącza i nie ogranicza stosowania 

niniejszego postanowienia umownego. 

 
 Jednocześnie Zamawiający podnosi, że wzór, o którym mowa w pkt. III ust. 3) ppkt. 1 

odwołania, określony przez Odwołującą jest nieprecyzyjny i nie może znaleźć zastosowania 

w przedmiotowej sprawie. Definicja wskaźnika W1 oraz W2 nie została bowiem opisana 

przez Odwołującą w sposób nie budzący wątpliwości. Odwołująca się nie wskazuje, czy 

przedmiotowy wskaźnik wzrostu dotyczy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

publikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. Odwołująca nie określa także czy przedmiotowy wskaźnik dotyczy 

interwału miesięcznego, kwartalnego czy też rocznego, w związku z czym nie precyzuje 

również okresu, którego wskaźnik dotyczy.  

 Ponadto w odniesieniu do ust. 2 pkt. 4) i 5) wzoru Odwołującej podkreślić należy, iż 

przedmiotowe punkty zawierają błędne odniesienie do pkt. 1), którego w przedmiotowym 

ustępie brak (numeracja zaczyna się od pkt. 3)).  

 W dalszej kolejności Zamawiający wskazuje, iż wątpliwości budzi interpretacja 

wartości 0,5 %, o której mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) wzoru przedstawionego przez Odwołującą. 

Wydaje się bowiem, że intencją Odwołującej mogło być określenie przedmiotowej wartości 

w punktach procentowych, nie zaś kalkulacja parametru w oparciu o iloczyn dwóch wartości 

procentowych.  

 Reasumując Zamawiający wskazuje, iż uwzględnienie żądań Odwołującej opisanych 

w treści odwołania, zawartych w pkt. III ust. 3) jest niezasadne.  

 
II. w pozostałej części odwołania: części 1) tj. części, w której przedmiotem 

odwołania są zapisy umożliwiające Zamawiającemu ograniczenie zamówienia bez 

wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron; oraz 2) tj. części 

dopuszczającej istotną zmianę umowy bez wskazania jasnych, precyzyjnych i 

jednoznacznych postanowień określających rodzaj zmian i zakres zmian oraz 

warunki wprowadzenia zmian  



-  Zamawiający uznaje za nieuzasadnione i jako takie, winny podlegać w tym 
zakresie oddaleniu.  

 
W przedmiotowej części Zamawiający uwzględnił zarzuty określone w części  

1 i części 2, które były uprzednio, przed wniesieniem niniejszego odwołania  

przedmiotem pytań Odwołującej do Zamawiającego z dnia 9 marca 2022 r., i tak 

Zamawiający: 

1. w zakresie części 1 Odwołująca się wnosiła o zmianę § 1 ust. 2 projektu 

umowy, na zapis o treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego 

niezależnych, możliwość zmiany ilości zamawianych usług. Ilość usług 

zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy będzie na 

poziomie co najmniej ok. 40% maksymalnej wartości brutto zamówienia” 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania Odwołującej się wyraził zgodę na 

zmianę § 1 ust. 2 projektu umowy, który otrzymał brzmienie:  

„Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, które dają Zamawiającemu  możliwość 

czasowej redukcji wolumenu świadczonych usług do poziomu nie niższego niż 

30% ogólnej powierzchni, o której umowa w OPZ stanowiącym załącznik nr 

12 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do realizacji  

minimum 40% całkowitej  wartości brutto zamówienia, o którym mowa w   

§3 ust. 1 projektu umowy”. 

2. w zakresie części 2 Odwołująca się wnosiła o dodanie do projektu umowy: 

1) zapisów precyzyjnie i jednoznacznie określających rodzaj i zakres  zmian 

umowy;  

2) zapisów precyzyjnie i jednoznacznie określających warunki  wprowadzenia 

zmian; 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania Odwołującej się wyraził zgodę na 

zmianę § 1 ust. 2 projektu umowy, poprzez dodanie zapisów precyzyjnie i 

jednoznacznie określających rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki 

wprowadzenia zmian, poprzez dodanie §  1 ust. 3, który otrzymał brzmienie: 

„Zmiana określona w § 1 ust. 2 Umowy będzie uzasadniona czasowymi 

wyłączeniami z użytkowania wybranych pomieszczeń lub obiektów: 

1) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj.:  

a) remonty, 



b) przebudowy,  

c) modernizacje, 

d) brak zakontraktowania budynku przez płatnika publicznego 

(ZUS,NFZ), 

- o planowanych wyłączeniach z użytkowania, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę w formie pisemnej z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. 

2)  z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego tj. 

  1. zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej,  do których Strony 

uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym, nie do uniknięcia i na którą Strony nie mają wpływu, tj. w 

szczególności: 

     a) działania sił przyrody, 

     b) działania wojenne lub inne operacje  sił zbrojnych, 

     c) niecodzienne zachowania społeczności, jak np. strajki generalne, 

ogólnokrajowe   manifestacje czy zamieszki, 

    d) stan epidemii lub stan zagrożenia epidemiologicznego, 

    e) awarii. 

2. zaistnienia okoliczności braku obłożenia spowodowanych niedojazdami 

pacjentów z przyczyn leżących po ich stronie lub niewykorzystaniem przez 

płatnika publicznego (ZUS, NFZ) zakontraktowanych miejsc.  

- o powyższych wyłączeniach z użytkowania Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę w formie pisemnej z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.” 

W tym stanie rzeczy należy uznać, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie w 

całości. Wobec powyższego wnosimy jak w petitum.  

 

.............................................................. 
podpis Zamawiającego  

 
 
 
Załączniki: 
1) odpis KRS Zamawiającego 
Otrzymują: 
1)  Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa 
2) Impel Facility Services Sp. z.o.o. 

ul. Ślężna 118, 53 -111 Wrocław 
3) Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/  
4) a/a 
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