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Warszawa, 2 marca 2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „usługę stałego utrzymania
w czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych oraz terenu wokół budynku Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz ze środkami czystości” – sprawa
BBA-2/262-5/2018 informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia o następującej treści:
Pytanie Nr 1
Wnoszę o modyfikację w par. 8 ust. umowy klauzuli, która umożliwi obu stronom
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę
z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż sytuacja
Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego 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.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Istotnych
postanowień umowy, w związku z powyższym §8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Każda
ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”.
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający udostępni załączniki w wersji edytowalnej, co zdecydowanie ułatwi
Wykonawcom złożenie rzetelnej oferty?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż udostępni załączniki
w wersji edytowalnej na wniosek Wykonawcy.
Pytanie Nr 3
Wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia – załącznika nr 4A do SIWZ, jako
skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art.24 ust.5
pkt.11 – tj. 3 dni. Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również
wysłane w formie pisemnej – pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu,
iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej
,,Ustawą’’). Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli
Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki określone

w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie
wskazał w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie
pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia
we wskazanym powyżej terminie faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje
na uwzględnienie.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na przesłanie oświadczenia faksem lub e-mailem. Zamawiający wymaga złożenia
przedmiotowego dokumentu w formie przewidzianej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Ponadto zgodnie z par 14 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia,
o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach i sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Pytanie Nr 4
W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym cztery
miesiące 2019 roku, wnoszę o wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten okres.
Wykonawca biorąc pod uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w związku
ze zmianą wynagrodzeń, wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć jakie
zmiany od stycznia 2019 roku w zakresie płac nastąpią. Wniosek o wprowadzenie klauzuli
do umowy jest o tyle istotny (mimo, że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), iż oferta
jest składana w marcu, gdzie wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów, informacji
w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok 2019.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie następujących zapisów:
1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu)
zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku
wystąpienia jednej ze zmian przepisów, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 roku 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) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyższone w zakresie:
1) wartości, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez
Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych
pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie
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wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia
minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części,
w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat
2)

dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio
przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi biorącym udział w realizacji części
zamówienia pozostałej do wykonania do wysokości minimalnej stawki godzinowej;

3) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom biorącym
udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania o wysokość
dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty
wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów
wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej
umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności
odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę
o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział
w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części
zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
6. 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 kosztów 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).
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na wprowadzenie powyższego zapisu i pozostaje przy zapisach treści SIWZ.
Pytanie Nr 5
Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy zapisu: ,,Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego
wynagrodzenia”.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na wprowadzenie powyższego zapisu i pozostaje przy zapisach treści SIWZ.
Pytanie Nr 6
Biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający zastosował kryterium cena 90%, wnoszę o wskazanie
gdzie w opisie przedmiotu zamówienia czy też postanowieniach umownych Zamawiający
zawarł standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wypełnił obowiązku wynikającego z art.91 ust.2a
wnoszę o modyfikację kryteriów, w którym cena będzie miała wagę 60%.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie będzie modyfikował
kryterium oceny ofert, ponieważ wypełnił obowiązek wynikający z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
Opis przedmiotu zamówienia został tak sformułowany, że oferowane usługi przez każdego
z potencjalnych Wykonawców będą wykonywane na takim samym poziomie, nie wymagają
żadnych specyficznych, odnoszących się tylko do Zamawiającego procedur utrzymania
czystości, stosowania specjalnych środków, odpowiednich technologii czy dodatkowych
uprawnień i kwalifikacji zawodowych pracowników wykonujących usługi sprzątania. Każda
czynność składająca się na przedmiot zamówienia, ma ustalony na rynku tego typu usług
standard jakościowy, który w tym przypadku sprowadza się do tego, że wiadomo jest, jaki ma
być jej rezultat, tj. czyste biurka, podłogi, schody, okna, sanitariaty, itd., czy też wysprzątany
teren zewnętrzny, brak liści, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Ustalone standardy
jakościowe definiuje się jako znormalizowane cechy dostaw lub usług, spełniające przeciętne
wymagania stawiane dla danego asortymentu lub grupy towarowej, dzięki którym nie jest
wymagane indywidualne podejście do ich wykonania. Standardy jakościowe muszą określać
istnienie minimalnego akceptowalnego rezultatu, jaki świadczona usługa ma zapewnić.
Naszym zdaniem charakter zamawianych usług nie wymaga żadnych specyficznych,
odnoszących się tylko do Zamawiającego procedur utrzymania czystości. Nie widzimy ani
konieczności, ani potrzeby ustanawiania specjalnych instrukcji czy procedur utrzymania
czystości, gdyż nie jest to uzasadnione ani prowadzoną działalnością, ani posiadanymi
przedmiotami podlegającymi sprzątaniu i czyszczeniu. To samo dotyczy także wyboru
środków czystości takich jak środki myjące, czyszczące i konserwujące. Wystarczy, że będą
to normalnie na rynku dostępne środki odpowiednie do rodzaju czyszczonych powierzchni
czy przedmiotów. Zamawiający nie posiada również żadnych powierzchni czy przedmiotów
odbiegających od standardowo używanych przez inne osoby czy podmioty. Zamawiający nie
wymaga, ani konieczność taka nie wynika z posiadanych przez niego przedmiotów, aby
Wykonawca dysponował jakimś szczególnym sprzętem i urządzeniami, poza urządzeniami
typowymi, dostępnymi na rynku dla każdego, a niezbędnymi do wykonania usługi utrzymania
czystości w budynkach i wokół nich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie Nr 7
Czy w załączniku do protokołu Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia wynikające
z art.91 ust.2a ustawy prawo zamówień publicznych?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż uwzględnił koszty cyklu
życia usługi sprzątania zgodnie z ustawą Pzp.
Pytanie Nr 8
Czy pracownicy podwykonawcy (alpiniści) muszą być zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę? Zaznaczamy, że większość podwykonawców nie zatrudnia na podstawie umowy
o pracę. Wnoszę zatem o możliwość zatrudnienia alpinistów na podstawie umów
cywilnoprawnych. Pragnę zwrócić uwagę, iż są to prace sezonowe, wykonywane często raz
na 2-3 miesiące
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wymaga, aby osoby,
które będą wykonywały wszelkie prace na wysokościach były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
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Pytanie Nr 9
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy
wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza podwykonawstwo
na etapie realizacji umowy, przy wypełnieniu wszelkich wynikających z treści SIWZ
warunków oraz poinformowaniu Zamawiającego minimum 14 dni przed zleceniem
przedmiotowego podwykonawstwa.
Pytanie Nr 10
Czy do realizacji usługi potrzebne będzie stosowanie technik alpinistycznych?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w rozdziale
III pkt 1 ppkt 4) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ na: „wszelkie prace wykonywane na wysokościach muszą być realizowane przez
osobę posiadającą aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach, zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.) oraz posiadającą inne wymagane prawem zezwolenia, orzeczenia
niezbędne do wykonywania tego typu prac.
Zgodnie z zapisami OPZ (zał. nr 1 do SIWZ – rozdz. II, ust. 1, pkt 3, lit. c) do realizacji
usługi potrzebne będzie stosowanie technik alpinistycznych (80 m2).
Pytanie Nr 11
Proszę o podanie średniej wartości faktur brutto za 3 ostatnie miesiące?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 1
ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Z treści przepisu literalnie wynika, że jest to uprawnienie Wykonawcy, które dotyczy
możliwości wyjaśniania jedynie treści SIWZ, w ocenie Zamawiającego przedmiotowe pytanie
wykracza poza zakres przywołanego powyżej artykułu.
Pytanie Nr 12
Czy Zamawiający dopuszcza delegowanie pracowników zatrudnionych na umowy
cywilnoprawne do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku absencji chorobowej lub
urlopowej, nagłych i niespodziewanych nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę
o pracę. Konieczność zapewnienia pełnej obsady i delegowanie w nagłych przypadkach
pracowników na umowę o prace jest nierealne, ponieważ wykonanie badań lekarskich czy tez
szkolenia BHP wymaga dodatkowego czasu. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć
ile osób będzie nieobecnych, będzie przebywać na zwolnieniach lekarskich czy też urlopach
„na żądanie”. Przedstawione sytuacje nie wypełniają znamion charakterystycznych do umów
o pracę?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza
delegowania pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne do realizacji przedmiotu
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zamówienia w przypadku absencji chorobowej lub urlopowej, nagłych i niespodziewanych
nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.
Pytanie Nr 13
§ 7 ust. 3 – potrącenia kar – wnioskuję o zapis mówiący, że ewentualne kary były nakładane
w formie noty księgowej.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na wprowadzenie powyższego zapisu i pozostaje przy zapisach treści SIWZ.
Pytanie Nr 14
Proszę o podanie metrażu mycia okien przy zastosowaniu technik alpinistycznych.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z ust. 1, pkt 3 c
(str. 22 OPZ) metodą alpinistyczną należy umyć 80 m2 przeszkleń.
Pytanie Nr 15
Nawiązując do §4 ust. 9 – proszę o zamieszczenie zapisu, że ewentualne uchybienia będą
usuwane w terminie każdorazowo dostosowane do uchybień.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Istotnych
postanowień umowy, w związku z powyższym §4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
Każdorazowo stwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia
do świadczonych usług będą zgłaszane Wykonawcy drogą e-mailową na adres:…………….lub
pisemnie. Wykonawca zobowiązuje się usunąć przedstawione mu uchybienia i dokonać żądanych przez
Zamawiającego zmian w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku pięciokrotnego
stwierdzenia tych samych uchybień Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli,
o której mowa w §7 ust. 1.

Pytanie Nr 16
Proszę o potwierdzenie, że usunięcie uchybień zawartych w protokole cząstkowym
w wyznaczonym czasie skutkować będzie nie nałożeniem kary.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z §7 ust 2
w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę karą umowna (…).
Pytanie Nr 17
Odnośnie §8 ust. 3 pkt. 1 - Proszę o wyjaśnienie, czy za dwukrotne stwierdzenie uchybień lub
nienależytego wykonania umowy, których wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie,
mogą skutkować rażące naruszenie i rozwiązaniem umowy?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem §8
ust. 1 pkt. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania
terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego lub powtarzającego się nieprzestrzegania
przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.
Pytanie Nr 18
Dot. wzoru umowy - §6, ust. 4 – proszę o umieszczenie zapisu, że czas na usunięcie usterek
będzie każdorazowo ustalany do uwag Zamawiającego. Wnosimy o zapisy, żeby czas
na reklamację był realny na ich usunięcie.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy nie ma
§6, ust. 4.
Pytanie Nr 19
Nawiązując do pytania powyżej proszę o zmianę zapisu § 6 ust. 3 – czas powinien być realny.
Każdorazowo osoba odpowiedzialna do nadzoru powinna określić jak szybko może pojawić
się u Państwa.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż § 6 ust. 3 brzmi
”podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez osoby
upoważnione. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 5 do umowy.”
Pytanie Nr 20
Proszę o zmniejszenie kary umownej, § 7 ust 1 pkt. 2, 3, 4.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
Pytanie Nr 21
Proszę o umożliwienie wypowiedzenie umowy każdej ze stron z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Istotnych
postanowień umowy, w związku z powyższym §8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Każda
ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”.
Pytanie Nr 22
Proszę o zamieszczenie w umowie zapisów waloryzacyjnych w następującej treści:
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, w przypadku
gdy nastąpi zmiana:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalanych na podstawie przepisów ustawy z 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt a), b), c) zobowiązana
jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie
30 dni od daty zaistnienia okoliczności lub na 30 dni od proponowanego terminu
wprowadzenia zmiany.
2. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1
pkt 3, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty
wprowadzenia zmiany z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając
odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie Nr 23
Czy jest możliwość zainstalowania pralki na obiekcie?
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zainstalowania
pralki w budynku zajmowanym przez Urząd.
Pytanie Nr 24
W związku z kryterium społecznym, tj. dedykowaniu do świadczenia usługi osoby
niepełnosprawne, wnosimy o zmianę zapisów §7 pkt 8. Wykonawca zakładając w ofercie
zatrudnienie osób niepełnosprawnych musi kalkulować więcej zastępstw urlopowo
chorobowych, ponieważ osoby te z racji swojej niepełnosprawności częściej przebywają
na zwolnieniach lekarskich. Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanych mają prawo do dodatkowych dni urlopowych. Tym samym może
to skutkować zmianami na liście osób. Wymieniony powyżej paragraf i dedykowanie osób
niepełnosprawnych wymusza na oferencie skalkulowania większej ilości osób na zastępstwo
lub ryzyka w związku z powoływanymi zapisami.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy
dotychczasowym zapisie.
Pytanie Nr 25
Czy Zamawiający może podać orientacyjną ilość osób z zewnątrz (konferencje, goście), które
będą korzystać z artykułów higieny?
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że miesięczna szacunkowa liczba gości
waha się od około 200 do około 800 osób.
Pytanie Nr 26
Prosimy o podanie wielkości koszy oraz ilości i wielkości niszczarek, które będą
zaopatrywane w worki przez Wykonawcę.
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że pracownicy Urzędu korzystają z:
- koszy na odpady wielkości:
a. 5 l.,
b. 50 l.,
c. 15-30 l.
- niszczarek na odpady wielkości 25/30 l.
Pytanie Nr 27
Czy jest możliwość, że Wykonawca będzie mógł zamontować w pomieszczeniach
przekazanych przez Zamawiającego pralkę do prania mopów i ścierek?
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W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie mógł
zamontować pralki w pomieszczeniach przekazanych przez Zamawiającego.
Pytanie Nr 28
Czy w obecnie realizowanej usłudze odbywa się jakiekolwiek sprzątanie między godzinami
22.00-6.00?
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że w obecnie realizowanej usłudze
odbywa się sprzątanie w godzinach 2200-600.
Pytanie Nr 29
Czy w wymaganych 10 osobach (w tym 3 serwis dzienny) jest ujęta osoba do sprzątania
powierzchni zewnętrznych?
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że w wymaganych 10 osobach
wyznaczonych do realizacji zamówienia jest ujęta osoba do sprzątania powierzchni
zewnętrznych.
Pytanie Nr 30
Skąd Zamawiający posiada informacje na temat orientacyjnej ilości wykorzystywanych
artykułów czystości w okresie 1 miesiąca?
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że informacja o orientacyjnej ilości
wykorzystywanych artykułów czystości w okresie 1 miesiąca podawana jest przez
Wykonawcę, zgodnie z § 4, ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWIZ.
Pytanie Nr 31
Kto zapewnia skrzynki na mieszankę do posypywania powierzchni utwardzonych w okresie
zimowym?
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż skrzynki na mieszankę
do posypywania powierzchni utwardzonych w okresie zimowym zapewnia Zamawiający.
Pytanie Nr 32
Prosimy o podanie aktualnej wartości miesięcznej netto obowiązującej umowy na ww. usługi
sprzątania.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 1
ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Z treści przepisu literalnie wynika, że jest to uprawnienie Wykonawcy, które dotyczy
możliwości wyjaśniania jedynie treści SIWZ, w ocenie Zamawiającego przedmiotowe pytanie
wykracza poza zakres przywołanego powyżej artykułu.
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Pytanie Nr 33
„Na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 15 ustawy Prawo zamówień
publicznych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy do 5% wskazując, iż wymóg zabezpieczenia realizacji umowy
na tak wysokim poziomie przy tak dużej wartości zamówienia istotnie ogranicza konkurencję
mając na uwadze, iż oznacza konieczność poniesienia kosztów z tego tytułu ze środków
własnych Wykonawcy gdyż jest wnoszone przed podpisaniem umowy. Taki wymóg
w rzeczywistości może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom
zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie jednakże nie mogącym
sobie pozwolić na wyłożenie z góry tak znaczącej kwoty. W tym miejscu należy wskazać,
iż nawet wniesienie zabezpieczenia w gwarancji oznacza, że Wykonawca musi zapewnić
odpowiednią kwotę Gwarantowi tytułem zabezpieczenia sumy gwarancyjnej. Należy
podkreślić, że zamówienia publiczne są adresowane do podmiotów zawodowo zajmujących
się przedmiotem zamówienia zatem prawdopodobieństwo wadliwego wykonania umowy jest
niewielkie. Ponadto w ocenie Wykonawcy maksymalna wartość zabezpieczenia nie powinna
dotyczyć postępowań o tak dużej wartości jak przedmiotowe postępowanie”.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy
dotychczasowych zapisach treści SIWZ.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 r. odbyło się wyznaczone zebranie
w którym uczestniczyli przedstawiciel czterech Wykonawców, którzy w trakcie zebrania
mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pomieszczeń.
Wykonawcy w trakcie spotkania nie złożyli oficjalnych zapytań do treści SIWZ
a przekazywane roboczo informacje nie wykraczają poza zakres informacji zawartych
w SIWZ oraz powyższych odpowiedziach.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dlatego też dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy
składać do dnia 7 marca 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 7 marca 2018r.
o godz. 11:30.
Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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