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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:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór 
dokumentu przedstawiony w załączniku. 

Odpowiedź:  

W ocenie Zamawiającego, biorąc pod uwagę przedmiot umowy, nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych w 
rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tym samym Zamawiający nie 
przewiduje zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający zezwoli na przeprowadzenie wizji lokalnej w budynkach objętych zamówieniem? Jeśli tak prosimy o 
wyznaczenie terminu spotkania. 

Odpowiedź: 

Kwestie dotyczące wizji lokalnej są szczegółowo określone w SWZ. 

 

Pytanie 3:  

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania 
oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom. 

Odpowiedź: 

Tak. 
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Pytanie 4:  

Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcom, 
lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert? 

 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorach Formularzy ofertowych (Załączniki od 2.1. do 2.16 do SWZ). 

 

Pytanie 5:  

Czy Zamawiający zezwoli na zawarcie umowy w formie elektronicznej, z podpisanie dokumentów podpisem 
kwalifikowanym, bądź też korespondencyjnie? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie ze wzorami umów stanowiącymi załączniki od 3.1. do 3.16. do SWZ.  

 

Pytanie 6:  

Czy Zamawiający zezwoli, w przypadku braku możliwości podpisania umowy elektronicznie, na sporządzenie jej w wersji 
papierowej w większej liczbie egzemplarzy dla wykonawców występujących w konsorcjum? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 7:  

Czy Zamawiający planuje remonty w okresie obowiązywania umowy? Jeśli tak prosimy o podanie terminu i prac 
planowanych do przeprowadzenia, o ile te informacje są znane na dzień udzielania odpowiedzi. 

Odpowiedź: 

Na dzień sporządzenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie ma możliwości udzielenia wyjaśnień w tym zakresie. 

 

Pytanie 8:  

Czy Zamawiający zezwoli na zatrudnienie na umowy cywilnoprawne osoby skierowane do realizacji prac okresowych? 

Odpowiedź: 

Nie. Szczegółowy opis jest zapisany w Załącznikach od 1.1 do 1.16 do SWZ 

 

Pytanie 9:  

Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na zatrudnienie osób na 
zastępstwo na umowę zlecenie? 

Odpowiedź: 

Nie. Szczegółowy opis zawarty jest w Załącznikach od 1.1 do 1.16 do SWZ 

 

Pytanie 10:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, że osoby skierowania do realizacji przedmiotu umowy będą sprawne fizycznie, osoby te bez 
względu na stan zdrowia, czy też stopień niepełnosprawności będą w stanie podołać obowiązkom wynikającym z opisu 
przedmiotu zamówienia. Wszyscy pracownicy oddelegowani przez Wykonawcę do realizacji usług stanowiących 
przedmiot umowy muszą posiadać aktualne badanie lekarskie, potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 
stanowisku osoby sprzątającej. Szczegółowy opis zawarty jest w Załącznikach od 3.1 do 3.16 do SWZ 
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Pytanie 11:  

Czy w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum warunek dotyczący wykazu usług zostanie spełniony, jeśli zostaną 
przedstawione usługi wykonane przez wykonawców w takim samym składzie w jakim składają ofertę w niniejszym 
postępowaniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, bowiem nie zna pełnego stanu faktycznego, na który 
powołuje się wykonawca, np. w zakresie zakresu prac poszczególnych członków konsorcjum. Dodatkowo Zamawiający 
wyjaśnia, że przedmiotowe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie SWZ, ale o ocenę oferty. 

 

Pytanie 12:  

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum warunek w zakresie sytuacji finansowej ma być 
spełniony łącznie przez konsorcjum. 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 13:  

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wraz z ofertą winien być złożony dokument oświadczenie wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. Czy w niniejszym postępowaniu Wykonawcy mają również złożyć takie oświadczenie? Jeśli tak 
to czy Zamawiający przedstawi wzór takiego oświadczenia czy Wykonawcy mają przygotować własnoręcznie? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający rekomenduje zapoznanie się z treścią SWZ. 

 

Pytanie 14:  
 
Dotyczy rozdz. XXIV pkt. 4.4 i 4.5 SWZ- Mając na uwadze terminy: składania ofert, rozpoczęcia umowy oraz potencjalny 
termin zawarcia wnoszę o przesunięcie wymogu przedłożenia dokumentów przed rozpoczęciem umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany. 

 

Pytanie 15:  
 
Dotyczy rozdz. XXIV pkt. 4.6 SWZ- Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy  Wykonawca przekazał 
„zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego środki czystości”. Czy należy rozumieć, że 
wykonawca ma przekazać swoją propozycję środków jakie będzie chciał dostarczać w trakcie umowy do akceptacji, 
przecież na wcześniejszych etapach postępowania wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia ww. dokumentu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający przed zawarciem umowy dokona akceptacji zaproponowanych przez Wykonawcę środków czystości, które 
następnie staną się załącznikiem do umowy.  

p.o. Wicedyrektora Biura Organizacyjnego 

 

                  /-/ Olga Józefczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 


