
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.011.2021.DP   Warszawa, dnia 29 lipca 2021 r.            

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, pokoi gościnnych, garaży, terenów 
zewnętrznych przy posesjach oraz przyległych jej chodnikach, pielęgnacji zieleni i mycia okien w Centrali NIK i Delegaturach 
NIK”. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), tj.: 

 

Pytanie 1:  
Dotyczy: Czy wykonawca dobrze rozumie, że brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej będzie skutkował odrzuceniem 

jego oferty? 

Odpowiedź:  
Zgonie z pkt IV.9. SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej w celu złożenia oferty, co dotyczy 

wszystkich zadań opisanych w SWZ. Brak udziału w wizji lokalnej Wykonawcy skutkuje odrzuceniem jego oferty na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129, ze zm.).  

Pytanie 2:  
Dotyczy: W zadaniu 6 - Zamawiający nie podał wymogu dotyczącego osoby do sprzątania terenów zewnętrznych. Czy 

obiekt ten ma obsługiwać jedna osoba - zarówno teren wewnętrzny jak i zewnętrzny? 

Odpowiedź: 

W Zadaniu 6 Zamawiający nie podał wymogu ilości osób do sprzątania. Obiekt ma być obsługiwany przez co najmniej 1 
osobę. W tym celu Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, aby Wykonawca mógł dostosować liczbę osób do obiektu. 
Jeżeli Wykonawca uzna, że wykona zadanie tylko przez jedną osobę, to według swojego uznania może wyznaczyć do 
sprzątania obiektu tylko jedną osobę. 

 

Pytanie 3:  

Dotyczy: W zadaniu 7 - Zamawiający wymaga 2 osób nadzorujących wykonanie zadania. Czy jest to zasadne, gdy 
wymaga się 2 osoby sprzątające, a powierzchnia wynosi 950 m2 ? Zapisy takie powodują wzrost ceny za tę lokalizację. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określa sposób wykonywania zamówienia i jeśli przewidział do wykonywania 2 osoby nadzorujące to jest to 
według niego zasadne. Należy zauważyć, iż osoby nadzorujące mogą być również osobami sprzątającymi. 
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Pytanie 4:  

Dotyczy: Czy Wykonawca dobrze rozumie, że wystarczy jeśli potencjał techniczny - sprzęt wymieniony na str. 13-15 SWZ 
będzie podsiadał/ dysponował nim w Centrali / Oddziale swojej Firmy, np.: w innych budynkach, które sprząta w danym 
mieście lub w magazynie Centrali/ Oddziału? Czy musi w ten sprzęt zaopatrzyć dany obiekt NIK, który będzie obsługiwał, 
będzie to tzw. sprzęt przypisany tylko do danego obiektu? Jeżeli wymogi dot. potencjału sprzętowego jest równoznaczny  
z tym, że sprzęt ten, w wymaganych ilościach, podanych w warunkach zamówienia, musi być na każdym z obiektów NIK, 
to uważamy, iż wymogi te w kilku zadaniach są zawyżone, bo po co np.: w zadaniu 15 - 3 odkurzacze elektryczne na 
obiekcie, skoro do wykonania zadania ma być skierowana tylko 1 osoba? Takie zawyżone wymogi spowodują sztuczne 
zawyżanie ceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby wymienione na str. 13-15 SWZ urządzenia lub urządzenia techniczne Wykonawca 
przechowywał na każdym z obiektów NIK. Zamawiający jedynie wymaga, aby do wykonywania usługi przeznaczył 
urządzenia lub urządzenia techniczne, które szczegółowo opisał Zamawiający, i które zadeklarował Wykonawca. 

 

Pytanie 5:  
Dotyczy: W związku z poniższym zapisem zawartym w umowach proszę o dokładne uszczegółowienie, za jakie odpady 

ma odpowiadać Wykonawca, czy są to odpady typu opakowania po zużytych środkach, skoszona trawa, zgrabione 

liście, zgarnięty śnieg, zamortyzowany sprzęt Wykonawcy? Czy mają to być jeszcze jakieś inne odpady np.: zamieciony 

piach, zebrane odpady z koszy na śmieci w biurach, w łazienkach, itp...? 

Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz U. z 2021 r poz 779. ze zm). ustawy z dnia 

13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U. z 2021 r. poz 888) oraz ustawy z dnia 11 

września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. DOZ. 1893. ze zm.). 

Odpowiedź: 

Wykonawca odpowiada za odpady (odbiór i utylizacja), które sam wytworzył w trakcie wykonywania usługi tzn.: za 
opakowania po środkach, które zadeklarował do wykonywania usługi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Opisach 
przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1a – 1o do SWZ) lub w przypadku zadeklarowania materiałów równoważnych 
(Załącznik Nr 11 do SWZ) za wskazane materiały równoważne w tym w szczególności za opakowania po środkach 
chemicznych lub czystości, zużytych aerozoli, baterii z podajników, zamortyzowany sprzęt Wykonawcy. Wykonawca 
odpowiada także za  uprzątnięcie, pryzmowanie i wywóz śniegu z posesji Zamawiającego zgodnie z Załącznikami Nr 1a – 
1o do SWZ). Skoszona trawa, zgrabione liście oraz zamieciony piach i odpady z koszy na śmieci w biurach, łazienkach  
i garażach należą do Zamawiającego. 
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