
 
 

 

 

 

BGO−BGZ.261.011.2021.DP   Warszawa, dnia 3 sierpnia 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.: 

Część 1: 

Pytanie 6:  

Dotyczy: Proszę o usunięcie zapisu, że osoby sprzątające przy opróżnianiu koszy z pomieszczeń biurowych mają 

segregować odpady. Segregacji śmieci powinni przestrzegać pracownicy Zamawiającego, a osoby sprzątające wyrzucają 

posegregowane śmieci do odpowiednich pojemników. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis i jednocześnie wyjaśnia, iż po stronie Wykonawcy będzie istniał 

obowiązek po opróżnieniu koszy umieszczenia ich zawartości w odpowiednich pojemnikach zbiorczych, ponieważ 

Zamawiający używa oddzielnych koszy na odpady papierowe, szklane, plastikowe, metalowe, pozostałe odpady 

komunalne i BIO. Wykonawca nie będzie miał obowiązku dokonywania selekcji w koszu zawierającym pozostałe odpady 

komunalne.   

 

Pytanie 7:  

Dotyczy: Proszę o podanie metrażu kostki brukowej do impregnacji raz w roku. 

Odpowiedź: 

Metraż kostki brukowej do impregnacji raz w roku jest podana w Załączniku nr 1a w poz. 2 i 2.1 i wynosi 1380 m2. 

 

Pytanie 8:  

Dotyczy: Formularz cenowy pozycja 1 i 2. Proszę o podanie wzoru obliczenia. 

Odpowiedź: 

W 1 i 2 pozycji proszę podać wartość usług za cały okres obowiązywania umowy tj. 16 miesięcy. 
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Pytanie 9:  

Dotyczy: Formularz cenowy pozycja 3, 4, 5. Proszę o informację czy wykonawca ma podać cenę za wykonanie 1 usługi? 

Proszę o podanie wzoru obliczenia, biorąc pod uwagę iż umowa obowiązuje 16 miesięcy. 

Odpowiedź: 

W pozycji 3, 4, 5 proszę podać wartość usług za cały okres obowiązywania umowy. Np. dla mycia okien usługa będzie  

wykonywana trzykrotnie w trakcie obowiązującej umowy. 

 

Pytanie 10:  

Dotyczy: Czy metraż 15 395,65 m2 zawiera metraż powierzchni garażu Filtrowa 851,7 m2 Gagarina 770 m2? 

Odpowiedź: 

Metraż 15 395,65 m2 nie zawiera powierzchni garażu przy ul. Filtrowej 57 - 851,7 m2 i przy ul. Gagarina 3 - 770 m2. 

 

Pytanie 11:  

Zamawiający zsumował pkt 2, 3, 4 łącznie 8 331,20 m2. W tych punktach wymienione są również garaże. Jeżeli są to 

garaże wewnętrzne proszę o podanie ich powierzchni gdyż podlegają rozliczeniu stawką 23% vat, natomiast teren 

zewnętrzny 8% vat. 

Odpowiedź 

Zamawiający podał łączną powierzchnię sprzątania chodników i posesji 8 331,20 m2. W pkt 2 OPZ – Sprzątanie 

chodników i posesji przy ul. Filtrowej 57, ul. Krzywickiego 9, oraz ul. Solariego i ul. Błogosławionego Ładysława  

z Gielniowa w obrębie siedziby NIK o łącznej powierzchni 5 027,00 m2, w tym wjazd do garażu i dach garażu. W pkt 3 

OPZ - Sprzątanie garażu przy ul. Filtrowej 57 o łącznej powierzchni: 851,7 m2. W pkt 4 OPZ - Sprzątanie chodników  

i posesji przy ul. Gagarina 3 o łącznej powierzchni: 2 452,50m2. Zamawiający potwierdza, że odnośnie pkt 2 OPZ i 4 OPZ 

ponieważ są to tereny zewnętrzne, są opodatkowane stawką 8%, natomiast usługi z pkt 3 OPZ ponieważ dotyczą garaży 

wewnętrznych opodatkowane są stawką 23%.  

 

Pytanie 12: 

Proszę o podanie metrażu trawników do koszenia oraz częstotliwości. 

Odpowiedź 

Metraż trawników wokół obrębu siedziby NIK wynosi 640 m2 a przy posesji przy ul. Gagarina 3 ok 300 m2. Częstotliwość 

koszenia trawy uzależniona będzie od szybkości jej rośnięcia i będzie każdorazowo zlecona przez Zamawiającego.  

 

Pytanie 13: 

Proszę o podanie ilości oraz rozmiaru koszy na śmieci odpowiednio dla danych kolorów worków. 

Odpowiedź 

W Centrali jest około 61 pojemników do segregacji śmieci znajdujących się w łazienkach oraz pomieszczeniach 

gospodarczych (kosze na śmieci trójdzielne papier/palstik/bio – pojemność 20 l każdy). Ponadto w każdym pokoju i na 

korytarzach znajduje się co najmniej 1 pojemnik 30 l na odpady zmieszane. W tym celu Zamawiający wymaga odbycia 

wizji lokalnej, aby Wykonawca mógł osobiście zweryfikować ilość i wymiary koszy.  

 

Pytanie 14: 

Proszę o podanie godzin świadczenia usługi na posesji i terenie zewnętrznym przy ul. Filtrowej. Zamawiający podał tylko 
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dane dot. ul. Gagarina. 

Odpowiedź 

Świadczenie usług jest podane w Załączniku nr 1a w poz. 8. 

 

Pytanie 15: 

Czy wymienione 24 osoby delegowane są do serwisu popołudniowego? 

Odpowiedź 

Tak. Są to osoby do sprzątania popołudniowego. 

 

Pytanie 16: 

Zamawiający wymaga 1 osoby na teren zewnętrzny czy ta osoba ma zostać oddelegowana zarówno na posesję przy 

Filtrowej, jak i Gargarina w godzinach 6:30 – 14:00? 

Odpowiedź 

Zarówno obiekt przy ul. Filtrowej 57 jak również przy ul. Gagarina 3 ma być obsługiwany przez 1 osobę, przy założeniu 

łącznej liczby 24 osób delegowanych do realizacji zamówienia.  

 

Pytanie 17: 

Czy osoba wymieniona w pkt. 8.2. A to ta sama osoba co wymieniona w pkt B i E? 

 

Odpowiedź 

Tak jest to ta sama osoba. 

 

Pytanie 18: 

Proszę o podanie ilości i rozmiarów mat. 

 

Odpowiedź 

Rozmiar mat jest podany w Załączniku nr 1a w poz. 1 C. Odnośnie ilości mat Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 19: 

Proszę o podanie ilości oraz częstotliwości wymiany szczotek. 

 

Odpowiedź 

Częstotliwość wymiany szczotek będzie uzależniona od stopnia ich zużycia. Zamawiający informuje, iż łączna Ilość 

szczotek wynosi ok. 100 sztuk. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 20: 

Czy podany przez Zamawiającego metraż okien jest jednostronny czy dwustronny? 

 

Odpowiedź 

Wymiary i metraż okien podany jest w Załączniku nr 1a do SWZ w pkt 9. Zamawiający nie dysponuje informacją  

o jednostronności lub dwustronności metrażu okien i w tym zakresie wymaga odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 21: 

Proszę o podanie metrażu okien otwieranych do środka oraz metrażu okien do mycia alpinistycznego wraz z informacją 

na temat ilości stron podanego metrażu. Jaka technika mycia alpinistycznego może zostać wykorzystana w budynku 

Zamawiającego. 
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Odpowiedź 

Wymiary i metraż okien podany jest w Załączniku nr 1a do SWZ w pkt 9. Do mycia alpinistycznego przeznaczone są okna 

na klatce G w budynku przy ul. Krzywickiego 9 z wyjątkiem okien o wymiarze 130x130 cm (te można umyć bez 

specjalistycznego sprzętu).  W celu zapoznania się ze szczegółami Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 22: 

Proszę o informację ile razy w obecnie trwającej umowie została wykonana usługa odśnieżania dachu. 

 

Odpowiedź 

W obecnie trwającej umowie nie było potrzeby wykonywania usługi odśnieżania dachu. 

 

Pytanie 23: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników wykonujących prace na zastępstwa 

urlopowe lub chorobowe w ramach umowy zlecenia. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zastępstwa pracowników wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia. Wykładnia art. 

95 ustawy prawo zamówień publicznych nie daje takiej możliwości.  Wspominany przepis nakazuje nie tylko wskazanie 

czynności jakie mają być wykonywane na podstawie umowy o pracę lecz obliguje Zamawiającego do weryfikacji, kontroli  

i stosowania sankcji w tym zakresie. Wykonawca  przypadku nieobecności pracownika oddelegowanego do wykonywania 

pracy na podstawie niniejszej umowy, w miejsce umowy zlecenia, może skorzystać z treści art. 251 §  4 kodeksu pracy. 

Jednocześnie warto podkreślić, że przedstawione przez Wykonawcę fakty będą miały znaczenie w sytuacji konieczności 

lub jej braku w zastosowaniu sankcji za niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. Wówczas  

w zależności od zaistniałych okoliczności Zamawiający może nie mieć podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej. 

 

Część 2, 8, 13: 

Pytanie 24:  

Dotyczy: Proszę o podanie informacji czy pracownicy sprzątający muszą posiadać Poświadczenie bezpieczeństwa  

w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga Poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczoną 

klauzulą „poufne”. 

 

Pytanie 25:  

Dotyczy: Proszę o podanie informacji, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma 

obowiązek zatrudnić do wykonania usługi osoby obecnie wykonujące czynności i zatrudnione u Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie ma obowiązku zatrudnić do wykonania usługi 

osoby obecnie wykonującej czynności u Zamawiającego. 

 

Pytanie 26:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 2: Proszę o podanie informacji, czy w trakcie trwania Umowy okna mają być myte raz czy dwa razy. 

Odpowiedź: 

W okresie obowiązującej umowy okna w Zadaniu nr 2 mają być myte 2 razy w roku. 
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Pytanie 27:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 2: Proszę o podanie informacji, czy Zamawiający wymaga serwisu dziennego. 

Odpowiedź: 

W Załączniku nr 1b do SWZ nie Zamawiający nie zawarł wymogu świadczenia serwisu dziennego.  

 

Pytanie 28:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 2: Proszę o podanie informacji, czy w zakresie usługi jest pranie wykładzin i krzeseł 

tapicerowanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zawarł w Załączniku 1b do SWZ wymogu świadczenia usługi prania wykładzin i krzeseł tapicerowanych. 

 

Pytanie 29:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 2: : Proszę o podanie informacji jakie drzewa i krzewy znajdują się na posesji. 

Odpowiedź: 

Na posesji tut. Delegatury zasadzone są: kwiaty ozdobne, iglaki (tj. cisy, tuje, jałowce, kosodrzewina, i inne), sosny, 

krzewy ozdobne (tj. hortensje, berberysy, i inne), trawa. W celu szczegółowego zapoznania się z drzewostanem  

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, aby Wykonawca mógł sam określić zakres prac do utrzymania czystości  

i estetyki. 

 

Pytanie 30:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 2: : Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma zapewnić bezdotykowy automatyczny dozownik 

płynu dezynfekcyjnego oraz dozownik sprayowy płynu dezynfekcyjnego Merida. 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie musi zapewnić bezdotykowych automatycznych dozowników do płynu dezynfekcyjnego oraz dozowników 

sprayowych do płynu dezynfekcyjnego Merida, Zamawiający posiada własne dozowniki, a Wykonawca zapewnia tylko 

wkłady uzupełniające. W celu szczegółowego zapoznania się z ilością dozowników Zamawiający wymaga odbycia wizji 

lokalnej. 

 

Pytanie 31:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 2: : Proszę o podanie informacji w jakiej ilość Wykonawca ma zapewnić dozowniki do wkładów 

zapachowych Airome. 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma zapewnić 9 sztuk dozowników do wkładów zapachowych Airome.  

 

Pytanie 32:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 2: : Proszę o podanie informacji kto zapewnia odżywki do kwiatów zielonych i kwitnących. 

Odpowiedź: 

Odżywki do kwiatów zielonych i kwitnących zapewnia Wykonawca. 
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Pytanie 33:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 2: : Proszę o podanie informacji, czy do mycia okien będzie konieczne użycie zwyżki. 

Odpowiedź: 

Poza myciem okien w pokojach, w zakres usługi wchodzi także mycie okien na klatce schodowej, które są zlokalizowane 

na wysokości 12 metrów. W celu określenia sposobu świadczenia usługi Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, aby 

Wykonawca mógł sam ocenić czy użycie zwyżki będzie zasadne. 

 

Pytanie 34:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 13: proszę o doprecyzowanie na czym ma polegać czyszczenie verticali. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa technologii czyszczenia verticali. Czyszczenie powinno polegać na usunięciu kurzu i innych 

zabrudzeń w taki sposób, aby verticale nie uległy zniszczeniu. 

 

Pytanie 34:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 13: Proszę o potwierdzenie, że czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku dotyczy tylko 

metalowych paneli. 

Odpowiedź: 

Czyszczenie elewacji obejmuje mycie całej powierzchni zewnętrznej budynku, w tym metalowych paneli i cegły 

klinkierowej, z wyłączeniem powierzchni tynku strukturalnego. 

 

Pytanie 35:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 13: Proszę o podanie informacji kto zapewnia nowe szczotki sedesowe. 

Odpowiedź: 

Nowe szczotki sedesowe zapewnia Wykonawca. 

 

Pytanie 36:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 13: Proszę o podanie informacji kto zapewnia środki do czyszczenia i odkamieniania kawiarek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada środków do czyszczenia i odkamieniania kawiarek. Zapewnia je Wykonawca z zastrzeżeniem, iż 

mają to być środki dopuszczone przez producenta kawiarek. 

 

Pytanie 37:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 13: Proszę o doprecyzowanie co ma być myte myjką ciśnieniową raz w tygodniu na terenie 

zewnętrznym. 

Odpowiedź: 

Mycie ciśnieniowe w okresie wiosenno-jesiennym powinno dotyczyć chodników bezpośrednio przy wejściach oraz kostki 

brukowej na parkingu. 
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Pytanie 38:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 13: Proszę o podanie informacji, czy do mycia okien będzie konieczne użycie zwyżki. 

Odpowiedź: 

W celu określenia sposobu świadczenia usługi Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, aby Wykonawca mógł sam 

ocenić czy użycie zwyżki będzie zasadne. 

 

Pytanie 39:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 8: Proszę o podanie ilości i rodzaju firan i zasłon do prania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że posiada do prania 2 duże firany ok. 10mb każda oraz dwie duże zasłony każda ok. 5 mb. 

 

Pytanie 40:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 8: Proszę o podanie informacji czy Zamawiający będzie wymagał prania krzeseł tapicerowanych.  

Z informacji pozyskanej na wizji krzesła są nowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ilość krzeseł tapicerowanych wynosi  130 szt., foteli tapicerowanych 53 szt. Zamawiający podał 

w Załączniku 1h do SWZ informację o praniu krzeseł tapicerowanych. Mimo, że krzesła są nowe to w przypadku 

zabrudzenia Zamawiający będzie chciał skorzystać z usługi prania. 

 

Pytanie 41:  

Dotyczy: Dotyczy zad. 8: Proszę o podanie informacji czy Wykonawca może posypywać tereny utwardzone solą w celu 

odlodzenia powierzchni. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją z Urzędu Miasta Lublin Wykonawca do usuwania śliskości na chodnikach ma  stosować piasek, 

jedynie w przypadku wystąpienia oblodzenia lub gołoledzi dopuszczalne jest stosowanie mieszaniny piasku z chlorkiem 

sodu. 

 

Część 15: 

 

Pytanie 42:  

Dla Części nr 15 – czy Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 1 osobę sprzątającą z uprawnieniami do pracy 

na wysokościach powyżej 1 m oraz wykonująca serwis dzienny, czy jest to tylko „Warunek dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej - OSOBY”, jaki musi spełnić w „Warunkach udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia”? 

Odpowiedź: 

Powyższy wymóg jest warunkiem udziału w postępowaniu i jednocześnie sposobem wykonywania zamówienia w części 

15. 

 

Pytanie 43:  

Dla Części nr 15 – czy Wykonawca zobowiązany jest dedykować na sprzątany obiekt cały zestaw maszyn i narzędzi, jaki 

jest w wykazie dla danego obiektu w części nr 15, czy jest to tylko „Warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej – POTENCJAŁ TECHNICZNY”, jaki musi spełnić w „Warunkach udziału w postępowaniu o udzieleni 

zamówienia”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenia lub urządzenia techniczne Wykonawca przechowywał na każdym z obiektów 
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NIK. Zamawiający jedynie wymaga, aby do wykonywania usługi przeznaczył urządzenia lub urządzenia techniczne, które 

szczegółowo opisał Zamawiający, i które zadeklarował Wykonawca. 

 

Pytanie 44:  

W jaki sposób nastąpi akceptacja przez Zamawiającego środków czystości i środków do dezynfekcji, które są niezbędne 

do wykonania zamówienia w zakresie zadania, na które Wykonawca złożył ofertę? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. XXIV 4.6. SWZ Wykonawca przed zawarciem umowy przekaże Zamawiającemu zaproponowane przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego środki czystości, które są niezbędne do wykonania zamówienia  

w zakresie zadań, na które Wykonawca złożył ofertę. Powyższe dotyczy wszystkich Części zamówienia.   

 

Pytanie 45:  

W jaki sposób nastąpi akceptacja przez Zamawiającego środków czystości, które są niezbędne do wykonania zamówienia 

w zakresie zadania, na które Wykonawca złożył ofertę? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 40. 

 

Pytanie 46:  

Dla Części nr 15 - Czy harmonogram świadczenia usługi oprzeć o zapisy w OPZ, czy o obecny harmonogram 

wykonywania usługi utrzymania czystości na obiekcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość utrzymania obecnego harmonogramu wykonywania usługi, przy zachowaniu zakresu 

usługi jak w OPZ. 

 

Pytanie 47:  

Czy w przypadku absencji urlopowej lub chorobowej pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca 

może zastąpić pracownikiem zatrudnionym na umowę cywilnoprawną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastępstwa pracowników wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia. Wykładnia art. 

95 ustawy prawo zamówień publicznych nie daje takiej możliwości.  Wspominany przepis nakazuje nie tylko wskazanie 

czynności jakie mają być wykonywane na podstawie umowy o pracę lecz obliguje Zamawiającego do weryfikacji, kontroli  

i stosowania sankcji w tym zakresie. Wykonawca  przypadku nieobecności pracownika oddelegowanego do wykonywania 

pracy na podstawie niniejszej umowy, w miejsce umowy zlecenia, może skorzystać z treści art. 251 §  4 kodeksu pracy. 

Jednocześnie warto podkreślić, że przedstawione przez Wykonawcę fakty będą miały znaczenie w sytuacji konieczności 

lub jej braku w zastosowaniu sankcji za niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. Wówczas  

w zależności od zaistniałych okoliczności Zamawiający może nie mieć podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej. 

 

Pytanie 48:  

Dla Części nr 15 - Czy w związku z tym, że obecny harmonogram usługi sprzątania i serwisu dziennego na obiekcie  jest 

inny niż zapisany w OPZ, proszę o informację, czy polityka pobierania i przekazywania kluczy poza godzinami pracy 

obiektu przez personel sprzątający jest lub będzie przygotowany? Będzie to wymagane przy realizacji usługi w poza 

godzinami pracy obiektu, a więc od 16:00 do 20:00. 
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Odpowiedź: 

W przypadku wykonywania usługi poza godzinami pracy Delegatury (godz. 16:00-20:00) zostaną wdrożone odpowiednie 
rozwiązania umożliwiające takie działanie. 

 

Pytanie 49:  

Dla Części nr 15 - W OPZ pkt. 3 ppkt. c – jest zapis mówiący o pracach codziennego wykonania: 

- czyszczenie elementów oświetleniowych. 

Jeśli powyższy zakres dotyczy lamp przysufitowych, kloszy, itp., proszę o informacje, czy ze względów 

bezpieczeństwa naszych pracowników, po stronie Zamawiającego będzie należało zdemontowanie ich przez np. 

elektryka? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż czyszczenie elementów oświetleniowych dotyczy lampek biurowych, lamp stojących 

podłogowych oraz lamp ściennych zamontowanych przy lustrach w łazienkach. 

 

Pytanie 50:  

Dla Części nr 15 - W OPZ pkt. 4 ppkt. c – jest zapis mówiący o wykazie środków higienicznych po stronie Wykonawcy,  

z wyszczególnieniem: 

- ręczniki papierowe w białych rolkach 

z czego na obiekcie we Wrocławiu obecne są: 

- ręczniki papierowe w białych rolkach 

- ręczniki papierowe ZZ-ki 

Proszę o potwierdzenie, które ręczniki papierowe Wykonawca ma dostarczać na obiekt dla Części nr 15. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje dostarczania ręczników papierowych obu rodzajów, takich jak obecnie stosowane. 

 

Pytanie 51:  

Karu umowne: §5 umowy pkt. 1 zdanie pierwsze: „ W przypadku niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności 

w wykonaniu usługi wg uznania Zamawiającego…, Wykonawca na własny koszt usługę powtórzy i zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 500 zł.” - niesie za sobą ryzyko nieobiektywnej oceny należytej staranności 

w wykonaniu usługi, gdyż mówi, że to Zamawiający wg uznania stwierdzi takowe nienależyte jej wykonanie, bez 

konkretnych jej miar oraz bez obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że z konstrukcji kary umownej wynika, że zasadniczą przesłanką roszczenia wynikającego z art. 

483 k.c. jest leżąca po stronie dłużnika wina w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania. Przy tym 

konstrukcja odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej oparta jest na zasadzie winy domniemanej (art. 471 

kodeksu cywilnego) i z tego względu to na dłużniku spoczywa ciężar udowodnienia, że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

Kara umowna może być przewidziana zarówno za szkodę spowodowaną, ogólnie ujętym, nienależytym wykonaniem 

zobowiązania, jak również za szkodę spowodowaną poszczególnymi przejawami nienależytego wykonania zobowiązania, 

np. za zwłokę w spełnieniu świadczenia. Niewykonanie zobowiązania nie może być zarazem postacią nienależytego 

wykonania zobowiązania.  

Wobec powyższego wykluczone jest działanie wedle własnego uznania w oderwaniu od obowiązujących przepisów 

prawnych. 
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Pytanie 52:  

Dla części nr 15 – czy Zamawiający przewidując usługę sprzątania wnętrza obiektu w dni powszednie (od poniedziałku do 

piątku) w godzinach od 16:00 do 20:00 wymaga, by usługa realizowana była dokładnie w od godziny 16:00 do godziny 

20:00, czy daje dowolność Wykonawcy, ale właśnie w tym zakresie godzinowym, w którym obiekt będzie dostępny dla 

realizacji tej usługi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający daje dowolność w zakresie godzinowym (pomiędzy 16:00 a 20:00) świadczenia usługi. 

 

Pytanie 53:  

Dla części nr 15 – Mycie okien: 

- czy wskazana łączna powierzchnia okien do mycia = 562m2 stanowi powierzchnię liczoną jednostronnie, czy 

dwustronnie 

- czy w zakresie mycia okien należy je myć jednostronnie od wewnątrz, czy dwustronnie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje wiedzą o jednostronności lub dwustronności metrażu okien, ale wymaga dwustronnego mycia 

okien. W celu uzyskania szczegółowych informacji Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 54: 

Dla części nr 15 – czy w formularzu ofertowym dla poz. 2: „Czyszczenie, polerowanie i polimeryzacja posadzki”,  

w wartościach netto i brutto podać wartości dotyczące jednorazowej usługi, czy łącznie zgodnie z częstotliwością równą 2 

razy w roku? 

Odpowiedź: 

W Formularzu ofertowym należy podać wartości netto i brutto zgodnie z częstotliwością wykonywania usługi 2 razy  

w roku. 

 

Pytanie 55: 

Zamawiający przewiduje w harmonogramie prac usługę: „Czyszczenia, polerowania i polimeryzacji posadzki”. W związku 

z tym, że polimer z założenia nakłada się na powierzchnie miękkie typu pcv, prosimy o: 

- przesłanie karty charakterystyki lub specyfikację dot.: 

- płytek gresowych, na których ma być ów polimer 

- środka chemicznego obecnie stanowiącego warstwę zabezpieczającą na tych płytkach gresowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada karty charakterystyki lub specyfikacji płytek gresowych. Obecnie stosowany jest polimer do 

zabezpieczania posadzek Swish Duration.  

 

Pytanie 56: 

W związku z przewidywanym okresem współpracy dla Części nr 15, który zawiera się od 1 styczeń 2022 do 31 grudzień 

2022, jakie przyjmować założenia do wynagrodzeń minimalnych? Czy dla pracowników, dla których przewidujemy 

wynagrodzenie minimalne przyjąć ich poziom 2800zł brutto dla umowy o pracę i w trakcie roku 2021, kiedy okaże się jaki 

finalnie będzie ustalony ów poziom, będzie możliwość zmian, czy przyjąć przewidywany przez Rząd na dzisiaj poziom 

3000zł brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że minimalne wynagrodzenie za pracę na dzień składania ofert wynosi 2800,- zł brutto. Zmiany 

wynagrodzenia uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
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godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2207),  reguluje § 10 ust. 2 pkt 2, ust. 4 i ust. 5 wzoru umowy. 

 

Część 3: 

 

Pytanie 57: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników wykonujących prace na zastępstwa 

urlopowe lub chorobowe w ramach umowy zlecenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastępstwa pracowników wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia. Wykładnia art. 

95 ustawy prawo zamówień publicznych nie daje takiej możliwości.  Wspominany przepis nakazuje nie tylko wskazanie 

czynności jakie mają być wykonywane na podstawie umowy o pracę lecz obliguje Zamawiającego do weryfikacji, kontroli  

i stosowania sankcji w tym zakresie. Wykonawca  przypadku nieobecności pracownika oddelegowanego do wykonywania 

pracy na podstawie niniejszej umowy, w miejsce umowy zlecenia, może skorzystać z treści art. 251 §  4 kodeksu pracy. 

Jednocześnie warto podkreślić, że przedstawione przez Wykonawcę fakty będą miały znaczenie w sytuacji konieczności 

lub jej braku w zastosowaniu sankcji za niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. Wówczas  

w zależności od zaistniałych okoliczności Zamawiający może nie mieć podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej.. 

 

Pytanie 58: 

Prosimy o podanie ilości pracowników pracujących na terenie obiektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w Delegaturze NIK w Bydgoszczy na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest  47 osób. 

 

 

Pytanie 59: 

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu prace remontowe będą wykonywane na obiektach i w jakich okresach czasu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w Delegaturze NIK w Bydgoszczy w roku 2022 odbędzie się adaptacja stychu. Termin nie jest 

jeszcze znany, ale najprawdopodobniej odbędzie będzie to okres wakacyjny.  

 

Część 4: 

 

Pytanie 60: 

Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju odświeżacze mają być dostarczane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obecnie wykorzystuje odświeżacze tylko w toaletach jako zawieszki do muszli oraz małe do 

zawieszenia w kabinach. 

 

Pytanie 61: 

Prosimy o podanie ilości pracowników pracujących na terenie obiektu. 

Odpowiedź: 

Na terenie obiektu pracują 44 osoby. 

 

Pytanie 62: 

Prosimy o wskazanie jakiej jakości ręczniki papierowe mają być dostarczane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Obecnie stosowane są ręczniki papierowe ZZ, koloru białego, dwuwarstwowe,100% celulozy, 5x150 listków. 
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Pytanie 63: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników wykonujących prace na zastępstwa 

urlopowe lub chorobowe w ramach umowy zlecenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastępstwa pracowników wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia. Wykładnia art. 

95 ustawy prawo zamówień publicznych nie daje takiej możliwości.  Wspominany przepis nakazuje nie tylko wskazanie 

czynności jakie mają być wykonywane na podstawie umowy o pracę lecz obliguje Zamawiającego do weryfikacji, kontroli  

i stosowania sankcji w tym zakresie. Wykonawca  przypadku nieobecności pracownika oddelegowanego do wykonywania 

pracy na podstawie niniejszej umowy, w miejsce umowy zlecenia, może skorzystać z treści art. 251 §  4 kodeksu pracy. 

Jednocześnie warto podkreślić, że przedstawione przez Wykonawcę fakty będą miały znaczenie w sytuacji konieczności 

lub jej braku w zastosowaniu sankcji za niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. Wówczas  

w zależności od zaistniałych okoliczności Zamawiający może nie mieć podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej. 

 

Część 10: 

 

Pytanie 64: 

Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju odświeżacze mają być dostarczane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający obecnie stosuje: odświeżacz do 5 automatycznych dozowników TORK A1 (Tork Tropical Fruits) oraz 

odświeżacze w aerozolu do 7 toalet. 

 

 

Pytanie 65: 

Prosimy o podanie ilości pracowników pracujących na terenie obiektu. 

Odpowiedź: 

Delegatura NIK w Olsztynie liczy łącznie 40 pracowników. Obecność wszystkich pracowników następuje tylko podczas 

szkoleń, narad itp. Poza tymi dniami stale w Delegaturze NIK przebywa około 20 osób. 

 

 

Pytanie 66: 

Prosimy o wskazanie jakiej jakości ręczniki papierowe mają być dostarczane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający stosuje następujące ręczniki papierowe 

A) ręczniki papierowe w rolce do 5 pojemników TORK (Tork 120059 Matic H1 lub równoważne); 

B) ręczniki papierowe składane w Z do dwóch dozowników wolnostojących TORK (Tork Xpress lub równoważne); 

C) ręczniki papierowe w rolce tradycyjne do 8 stojaków – kolor biały- białość min. 75%, miękkie i chłonne, gofrowane,  

1 lub 2 wartswowe, gramatura min. 30g/m2, surowiec celuloza lub makulatura. 

Papier toaletowy - Papier w rolkach do 5 dozowników TORK (Tork 110253 Soft Mini Jumbo lub równoważne). 

 

Pytanie 67: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników wykonujących prace na zastępstwa 

urlopowe lub chorobowe w ramach umowy zlecenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastępstwa pracowników wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia. Wykładnia art. 

95 ustawy prawo zamówień publicznych nie daje takiej możliwości.  Wspominany przepis nakazuje nie tylko wskazanie 

czynności jakie mają być wykonywane na podstawie umowy o pracę lecz obliguje Zamawiającego do weryfikacji, kontroli  

i stosowania sankcji w tym zakresie. Wykonawca  przypadku nieobecności pracownika oddelegowanego do wykonywania 

pracy na podstawie niniejszej umowy, w miejsce umowy zlecenia, może skorzystać z treści art. 251 §  4 kodeksu pracy. 

Jednocześnie warto podkreślić, że przedstawione przez Wykonawcę fakty będą miały znaczenie w sytuacji konieczności 

lub jej braku w zastosowaniu sankcji za niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. Wówczas  
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w zależności od zaistniałych okoliczności Zamawiający może nie mieć podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej.. 

  

Ogólne: 

 

Pytanie 68: 

Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem zarażenia koronawirusem i wprowadzeniem na 

terenie RP stanu epidemii, czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o zamówienie publiczne oraz wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pisemnej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy w formie pisemnej, natomiast zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy należy wnieść zgodnie z postanowieniami pkt XXV SWZ   

 

Pytanie 69: 

Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur 

korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania umowy  

o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ ? 

Podkreślam przy tym, że pytanie nie dotyczy zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, gdyż 

takowe Zamawiający jest zobowiązany odbierać od wykonawcy na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych…. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), lecz zgody na wystawianie 

ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w ustrukturyzowanej formie elektronicznej jest zgodne z przepisami 

podatkowymi, wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz jest powszechnie stosowane pomiędzy 

Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób przekazywania dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje 

szereg błędów, występujących w procesie tradycyjnego fakturowania. Jest on też rekomendowany, jako docelowy sposób 

obiegu dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-

technologia/e-fakturowanie-w-zamowieniach-publicznych). Ponadto, w dobie epidemii COVID-19, taki sposób 

przekazywania dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w powstrzymywaniu rozprzestrzenianiu się 

wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów księgowych i podatkowych. 

Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania, 

umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanych dokumentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 70: 

Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie usługi. Czy 

Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi 

o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego.  

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu 

Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy 

bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które 

może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. 

wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara 

umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś 

prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 

bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu 

takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności 
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prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że nie zmieni przewidzianej we wzorze umowy wysokości kar umownych o 50% ich wysokości, 

ani nie dokona ich  zmniejszenia w innej wartości. 

Zamawiający stwierdza, że wysokość kar umownych jest tak ustalona we wzorze umowy, aby zapobiegać dysproporcjom 

między ich wysokością, a zasługującym na ochronę interesem zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. Na marginesie 

Zamawiający zaznacza, że kary umownej nie można postrzegać wyłącznie jako zryczałtowanego odszkodowania, lecz 

należy mieć na względzie także jej funkcję stymulującą oraz represyjną. Kara umowna ma zabezpieczać należyte 

wykonanie zobowiązania jako takiego. Owo szerokie ujęcie jej funkcji nakazuje ostrożne przenoszenie argumentacji 

jednych spraw na inne. Za zastrzeżeniem jej mogą przemawiać nie tylko racje kompensacyjne, lecz także inne godne 

ochrony wartości, w tym także te trudniej uchwytne ekonomicznie. Należy pamiętać, że karą umowną mogą zostać objęte 

również zobowiązania niepieniężne o charakterze niemajątkowym, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie          

nie powoduje w ogóle powstania szkody majątkowej. Dzięki temu kara umowna może pełnić także funkcję prewencyjną 

(stymulacyjną), tj. zmierzać do skłonienia dłużnika do spełnienia swego zobowiązania pod groźbą sankcji, także  

w przypadku zobowiązań, które mają służyć wyłącznie albo przede wszystkim zaspokojeniu interesów o charakterze 

niemajątkowym albo trudno wymiernych interesów majątkowych. 

Pytanie 71:  

Dotyczy: Co Zamawiający ma na myśli, pisząc w OPZ (załącznik nr 1ł) na końcu wykazu prac do sprzątania wewnątrz 

obiektu, że „Powyższa lista nie jest listą zamkniętą i wskazuje jedynie na minimalny zakres prac niezbędnych do 

wykonania w celu zapewnienia należytej czystości”. 

Obowiązkiem Zamawiającego jest staranne i szczegółowe określenie zakresu przedmiotu postępowania, bez zostawiania 

sobie możliwości dokładania innych, bliżej nie określonych, dodatkowych prac, które mogą wykraczać poza możliwości ich 

wykonania przez osoby sprzątające (w ramach swojego czasu pracy) oraz planowane koszty Wykonawcy. Zamawiający 

najlepiej zna swój obiekt i oczekiwania co do utrzymania go w określonych standardach, dlatego prosimy  

o doprecyzowanie zamkniętej listy wykazu prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamierza uzyskać efekt w postaci należytej czystości w obiekcie. Intencją zamawiającego nie jest 

„dokładanie dodatkowych prac”, a zapewnienie czystości niezależnie od nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wystąpić, 

takich jak zjawiska pogodowe, awarie, przypadkowe rozlanie płynu, itp. Wymienienie wszystkich czynności niezbędnych 

do zapewnienia tego stanu nie jest możliwe  

 

Pytanie 72:  

Dotyczy: W wykazie prac (OPZ, załącznik nr 1ł), w pkt. 1.1. Sprzątanie pokoi biurowych, ciągów komunikacyjnych, klatek 

schodowych, jest napisane: 

A. Codziennie: 

- zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych według potrzeb, powierzchnia każdego z pomieszczeń co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

-  mycie schodów, barierek, poręczy na klatkach schodowych według potrzeb, każdy z elementów przynajmniej raz  

w tygodniu. 

Zatem z jaką częstotliwością mają być wykonywane te czynności? Codziennie czy 1 raz w tygodniu. 

 

Odpowiedź: 

Wymienione powierzchnie powinny być utrzymane w wymaganej czystości na bieżąco. Wykonawca powinien być gotowy 

do codziennego sprzątania. Minimalny wymóg utrzymania w czystości co najmniej raz w tygodniu, dotyczył będzie 

pomieszczeń czasowo nieużywanych, np. w z powodu nieobecności pracowników, wprowadzenia pracy zdalnej urzędu, 

itp. 
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Pytanie 73:  

Dotyczy: Czy prace okresowe typu pranie tapicerek, mycie okien czy lamp mogą być wykonywane w dniach od 

poniedziałku do piątku i w jakich godzinach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określa godziny wykonywania ww. czynności w godzinach 7.30 – 15.30 w dni robocze. 

 

Pytanie 74:  

Dotyczy: Jaka jest powierzchnia elewacji przeznaczonej do mycia? 

Odpowiedź: 

Powierzchnia elewacji przeznaczonej do mycia to około 680 m2 (w tym powierzchnia okien i powierzchnia cegły 

klinkierowej na elewacji frontowej). 

 

Pytanie 75:  

Dotyczy: Jaka jest powierzchnia okien nieotwieranych całkowicie do wewnątrz? 

Odpowiedź: 

Powierzchnia okien nieotwieralnych w budynku wynosi około 47 m2. 

 

Pytanie 76:  

Czy Zamawiający dopuszcza innego rodzaju (innych producentów) środki czystości i higieny niż te, które wymienił  

w załączniku do SWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający do wykonywania usługi dopuszcza środki czystości i higieny te, które wymienił w załączniku 1ł do SWZ lub 

środki równoważne, które znajdują się w Załączniku nr 11 do SWZ. 

 

Pytanie 77:  

Czy w wykazie osób (który będzie wysyłany do Zamawiającego na wezwanie) Wykonawca może wpisać osoby, które na 

chwilę obecną ma w dyspozycji? Wiadome jest, że na etapie składania ofert i świadczenia usługi 4 miesiące później 

Wykonawca nie ma ustalonej docelowej kadry do jej realizacji. 

Odpowiedź: 

Co do zasady Wykonawca powinien skierować do wykonywania usługi osoby wymienione wypełnionym przez Wykonawcę   

Załączniku Nr 7ł do SWZ. Kwestię zmiany w składzie personelu Wykonawcy, reguluje § 4 ust. 4 wzoru umowy.   

 

Pytanie 78:  

Na dzień dzisiejszy nie jest znany ostateczny wzrost płacy minimalnej na 2022 rok (jedynie szacunkowy). Czy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy od pierwszego dnia realizacji w związku ze zmianą minimalnego 

wynagrodzenia na 2022 rok? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że minimalne wynagrodzenie za pracę na dzień składania ofert wynosi 2800,- zł brutto. Zmiany 

wynagrodzenia uzależnione  od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2207),  reguluje § 10 ust. 2 pkt 2, ust. 4 i ust. 5 wzoru umowy. 
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Pytanie 79:  

Proszę o podanie ilości osób pracujących oraz klientów w lokalizacji Katowice. 

Odpowiedź: 

W Delegaturze NIK w Katowicach zatrudnionych jest 69 pracowników. Liczba osób „klientów” wynosi ok. 20 osób na 

miesiąc. 

  

Pytanie 80:  

Proszę o podanie ilości osób pracujących oraz klientów w lokalizacji Kielce. 

Odpowiedź: 

W Delegaturze NIK w Kielcach pracuje 29 osób natomiast klientów Delegatura NIK nie obsługuje, a osoby z zewnątrz 

zdarzają się sporadycznie. 

 

Pytanie 81:  

Proszę o podanie ilości osób pracujących oraz klientów w lokalizacji Opole. 

Odpowiedź: 

W Delegaturze NIK w Opolu zatrudnionych jest 29 osób, ale w budynku przeciętnie w ciągu dnia przebywa ok. 10 

pracowników (pozostali zwykle świadczą pracę w jednostkach kontrolowanych). Klientów i gości w skali miesiąca 

przeciętnie jest ok. 30. 

 

Pytanie 82:  

Proszę o podanie ilości osób pracujących oraz klientów w lokalizacji Wrocław. 

Odpowiedź: 

W Delegaturze NIK we Wrocławiu zatrudnionych jest 47 osób, ale zazwyczaj przebywa średnio 20 osób dziennie. 

 

Pytanie 83:  

Zamawiający podaje w lokalizacji Kielce teren zewnętrznych o powierzchni 2796 m2. Ile jest z tego jest terenu 

utwardzonego a ile zielonego? 

Odpowiedź: 

Budynek znajduje się na działce 2796 m2, teren utwardzony zajmuje 2322,7 m2, w tym budynek 688 m2. W tym celu 

Zamawiający wymaga wizji lokalnej. 

 

Pytanie 84:  

Proszę o podanie metrażu do sprzątania w lokalizacji Opole. 

Odpowiedź: 

Łączna powierzchnia użytkowa budynku Delegatury w Opolu wynosi 1 207,51  m2, z czego powierzchnia pokoi biurowych 

to 660,58  m2, a pozostałe 546,93 m2 stanowią korytarze, sanitariaty, pomieszczenia socjalne  

i gospodarcze oraz klatki schodowe. Ogrodzony plac postojowy przy Delegaturze ma powierzchnię 200 m2. Częstotliwość 

sprzątania poszczególnych powierzchni została zróżnicowana w sposób szczegółowo określony  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załączniku 1k do SWZ. 

 

Pytanie 85:  

Proszę o informację dotyczącą obiektu Delegatury NIK w Bydgoszczy – dotyczy zapisu Osoby sprzątające przy 

opróżnianiu koszy z pomieszczeń biurowych mają obowiązek odpowiedniej segregacji odpadów, (pracownicy Wykonawcy 

zostaną przeszkoleni przez Zamawiającego w zakresie właściwej segregacji śmieci), Prosimy o informację, czy dobrze to 

interpretujemy, że worki z odpadami z tworzywa zaniesiemy do kontenerów na odpady z tworzywa, worki z odpadami  

z papieru do kontenera na papier i tak dalej. Zapis nie odnosi  się do  wysypywania odpadów i dzielenia na poszczególne 
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frakcje lub wyciąganie z koszy odpadów by je posegregować. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 1c do SWZ po wyborze najkorzystniejszej oferty pracownicy Wykonawcy zostaną 

przeszkoleni przez Zamawiającego do świadczenia usługi. 

 

Pytanie 86: 

Proszę o informację czy jeżeli Wykonawca bierze udział w więcej niż jednym zadaniu czy wadium za pomocą gwarancji 

może być wniesione łącznie na kilka zadań i w tytule zostać wpisane że dotyczy części 1,2,3 ? Proszę o odpowiedź. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każdą część oddzielnie.  

 

   Dyrektor Generalny 

Najwyższej Izby Kontroli 

 

     /-/ Janina Bielak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


