
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.19.2022.DP Warszawa, 17 sierpnia 2022 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 oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), tj.: 

 

Pytanie 1:  
Proszę o podanie powierzchni okien do mycia których należy użyć podnośnika lub metody alpinistycznej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający odsyła do Załącznika nr 1.1 pkt 7 i pkt 7.5. Klatka G. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na konieczność 
odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 2:  
Czy podane godziny dla prac codziennych (16-22) to przedział czasowy w którym można realizować usługę (czyli czy 
pracownicy mogą sprzątać np. przez 4 godziny) czy obligatoryjny czas dla przebywania pracowników w obiekcie (czyli 
każdy pracownik po 6 godzin dziennie?) 
 

Odpowiedź: 

Czynności sprzątania mają być wykonane w godzinach 16-22 i nie muszą być wykonywane przez cały wskazany czas. 

 

Pytanie 3:  
Co Zamawiający ma na myśli pisząc: „Co najmniej 6 osób wykonujących serwis dzienny w tym samym czasie” - czy 
oznacza to, że w każdej godzinie świadczenia serwisu (6.30-17) ma być 6 pracowników? Czy można to rozwiązać np. w 
ten sposób, że 3 pracowników pełni serwis w godz. 6-30.-14.30, a 3 w godz. 9-17? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na następujące rozwiązanie: 3 pracowników pełni serwis w godz. 6-30.-14.30, a 3 w godz. 9-
17. 
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Pytanie 4:  
Czy osoba pełniąca bezpośredni nadzór nad pracownikami może być jednocześnie jedną z osób sprzątających lub 
pełniących funkcję serwisu dziennego? 
 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 5:  
Czy Zamawiający wymaga bezpośredniego nadzoru zarówno nad osobami realizującymi sprzątanie codzienne jak i 
serwis? 
 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 6:  
Czy osoba nadzorująca jest tożsama z osobą bezpośrednio nadzorującą? W dokumentach pojawia się dwojakie 
nazewnictwo więc proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga osoby nadzorującej która ma być w obiekcie w godz. 
7-11 plus 16-20, i jeszcze dodatkowej osoby bezpośrednio nadzorującej, a może chodzi o to samo stanowisko? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, to jest to samo stanowisko. 

 

Pytanie 7:  
Czy ofertę należy kalkulować w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki minimalnego wynagrodzenia czy w oparciu o 
stawki obowiązujące od stycznia 2023 r. (oczywiście przy założeniu, że będą to stawki minimalne). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wskazuje sposobu kalkulacji ceny oferty. 

 

Pytanie 8:  
Czy Wykonawca otrzyma (po złożeniu stosownego wniosku) waloryzację wynagrodzenia w sytuacji, gdy po rozpoczęciu 
świadczenia usługi w styczniu 2023 wzrosną stawki najniższego wynagrodzenia? 
 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 9:  
Czy jeśli w trakcie trwania roku, np. w lipcu 2023 roku wzrośnie stawka minimalnego wynagrodzenia, Wykonawca będzie 
mógł się zwrócić o waloryzację wynagrodzenia w trakcie roku? 
 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 10:  
Czy jeśli w danym roku stawka minimalnego wynagrodzenia wzrośnie więcej niż 1 raz, Wykonawca będzie mógł się 
zwrócić o waloryzację wynagrodzenia również więcej niż 1 raz? 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 11:  
Proszę o potwierdzenie, iż cena oferty ma zawierać koszty pracy obowiązujące w dniu składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 12:  

Proszę o potwierdzenie, iż w lutym 2023 roku wykonawca będzie mógł złożyć wniosek o waloryzację umowy w oparciu o 
art.436 ust.4 lit. b ustawy prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 13:  
Nawiązując do zapisu par.4 ust.8 Umowy, tj. ,,Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji Umowy 
lub spowodowane przez personel, za który ponosi odpowiedzialność na zasadach ryzyka’’ 

 

Odpowiedź: 

Pytanie niezrozumiałe. Zamawiający nie jest w stanie na nie odpowiedzieć.  

 

Pytanie 14: 
Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.5 Umowy co najmniej o 70% ze względu na ich wygórowaną wysokość. 
Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść 
umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być 
również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który 
negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na 
wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, 
zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi 
mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich 
dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być 
powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać 
wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy 
obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości poszczególnych kar umownych.  
Całkowita łączna wysokość kar umownych (limit kar) została zmieniona w dniu 4.08.2022 r. (plik na stronie prowadzonego 
postępowania o nazwie: Odpowiedzi na Pytania Nr 2 oraz zmiana SWZ). 

 

Pytanie 15: 

Wnoszę o wprowadzenie do par.5 Umowy, zapisu: ,, W przypadku nienależytego lub sprzecznego z niniejszą umową lub 
wskazaniami Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania 
Wykonawcy do prawidłowego wykonania zadania, z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego terminu. Jeśli 
dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony niniejszej umowy uzgadniają 
inny termin dodatkowy, którego Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje 
żadne dodatkowe wynagrodzenie 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 16: 
Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: ,,Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust.2 będzie obowiązywała 
od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia. Pragnę podkreślić, iż 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zajęło jednoznaczne stanowisko w tym zakresie, powołując się na cel przepisu 
ustawodawcy, który można wywieźć z wyroku wydanego 9 marca 2015 r., o sygn. akt. KIO 346/15. Izba kierując się 
celem, który przyświecał wprowadzeniu nowych przepisów (wówczas art.142 ust.5 ustawy pzp) o klauzulach 
waloryzacyjnych, uznała iż waloryzacja powinna następować dokładnie w momencie wejścia w życie nowych regulacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 10 Załącznik nr 3.1-3.16 do SWZ dodaje ust. 7-10, które otrzymują  następujące brzmienie: 

7. W celu zawarcia aneksu w zakresie, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania 
przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, 
przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

9. W razie niezatwierdzenia wniosku lub częściowego zatwierdzenia wniosku, Strona może wniosek ponowić.  

10. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Aneks będzie obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem 
od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia 
zawnioskowanego przez Stronę, jeżeli będzie to termin późniejszy. 

 

Pytanie 17: 
Wnoszę o wprowadzenie do par. 11 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia’’. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 18 (dotyczy Warszawy): 
 
  
Proszę o podanie metrażu kostki brukowej do impregnacji raz w roku.  

 

Odpowiedź: 

Metraż kostki brukowej do impregnacji raz w roku jest podany w Załączniku nr 1.1 w poz. 2 i 2.1 pkt 1d do SWZ i wynosi 
1380 m2. 

 

Pytanie 19 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o podanie metrażu trawników do koszenia oraz częstotliwości.  

 

Odpowiedź: 
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Metraż trawników wokół obrębu siedziby NIK jest podany w Załączniku nr 1.1 w poz. 2. 2.1 pkt. 1e i 2a do SWZ i wynosi 
640 m2. 

Metraż trawników posesji przy ul. Gagarina podany jest w Załączniku nr 1.1 poz. 4 i 4.1 w pkt. 1e do SWZ i wynosi ok 300 
m2.  

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

 

Pytanie 20 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o podanie ilości oraz rozmiaru koszy na śmieci odpowiednio dla danych kolorów worków.  

 

Odpowiedź: 

W Centrali NIK 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. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, 
aby Wykonawca mógł osobiście zweryfikować ilość i wymiary koszy.  

 

Pytanie 21 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o podanie ilości i rozmiarów mat.  

 

Odpowiedź: 

Rozmiar mat jest podany w Załączniku nr 1.1 w poz. 1.4 C pkt. i. do SWZ. Odnośnie ilości mat Zamawiający wymaga 
odbycia wizji lokalnej 

 

Pytanie 22 (dotyczy Warszawy): 
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 23 (dotyczy Warszawy): 
Czy podany przez Zamawiającego metraż okien jest jednostronny czy dwustronny?  

 

Odpowiedź: 

Metraż okien (jednostronny) jest podany w załączniku 1.1 pkt 7.5 do SWZ. 

 

Pytanie 24 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o informację ile razy w obecnie trwającej umowie została wykonana usługa odśnieżania dachu.  

Odpowiedź: 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, jednakże Zamawiający informuje, iż usługa nie była wykonywana. 

 

Pytanie 25 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o podanie informacji w jakiej ilość Wykonawca ma zapewnić dozowniki do wkładów zapachowych Airome.  

 

Odpowiedź: 
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Dla części 1 zamówienia nie jest wymagane za zapewnienie dozowników do wkładów zapachowych Airome. Tego typu 
wkłady zapachowe są konieczne w części 2 zamówienia i jest ich nie mniej niż 10 sztuk. 

 

Pytanie 26 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o podanie informacji, czy do mycia okien będzie konieczne użycie zwyżki.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 27 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o podanie ilości i rodzaju firan i zasłon do prania.  

 

Odpowiedź: 

Ilość zasłon do prania jest podana w załączniku nr 1.1 w pkt.7.5. do SWZ. Wykonawca nie pierze firan i zasłon. 

 

Pytanie 28 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o podanie informacji czy Zamawiający będzie wymagał prania krzeseł tapicerowanych.?  

 

Odpowiedź: 

Tak. Ilość jest podana w Załączniku nr 1.1 pkt 6 i 6.2 i 6.3 do SWZ. 

 

Pytanie 29 (dotyczy Warszawy): 
Proszę o podanie informacji czy Wykonawca może posypywać tereny utwardzone solą w celu odlodzenia powierzchni.  

 

Odpowiedź: 

Sposób usuwania skutków zimy określa załącznik 1.1 pkt 2 i 2.3 do SWZ. 

Do likwidacji skutków zimy, Wykonawca zapewni w niezbędnej ilości środki do odladzania chemicznego  takie, które nie 
są szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz piasek (Wykonawca nie może stosować chlorku sodu i chlorku wapnia). 

 

Pytanie 30 (dotyczy Warszawy): 
Prosimy o podanie ilości pracowników pracujących na terenie obiektu.  

 

Odpowiedź: 

Około 900. 

 

Pytanie 31 (dotyczy Warszawy): 
Prosimy o wskazanie jakiej jakości ręczniki papierowe mają być dostarczane przez Wykonawcę.  

 

Odpowiedź: 

Rodzaje ręczników i równoważne określa Załącznik nr 1.1 pkt 8. I 8.1 do SWZ. 

 

Pytanie 32 (dotyczy Warszawy): 
Jaka jest powierzchnia elewacji przeznaczonej do mycia?  
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Odpowiedź: 

To nie wchodzi w zakres zamówienia dla części 1. 

 

Pytanie 33 (dotyczy Warszawy): 
Czy osoba nadzorująca może wykonywać usługę sprzątania?  

 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie 34 (dotyczy Warszawy): 
Jaka jest powierzchnia mycia okien – metodą tradycyjną?  

 

Odpowiedź: 

Pytanie nie zrozumiałe. Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 35 (dotyczy Warszawy): 
Jak jest powierzchnia okien do mycia metodą alpinistyczną?  

 

Odpowiedź: 

Metoda alpinistyczna jest opisana w Załączniku nr 1.1 pkt 7 i 7.5. Klatka G do SWZ. Jednakże, Zamawiający wskazuje na 
konieczność odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 36 (dotyczy Warszawy): 
Czy jest przeznaczona powierzchnia do pryzmowania śniegu?  

 

Odpowiedź: 

Tak. Jedno miejsce parkingowe na dziedzińcu. Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia wizji lokalnej 

 

Pytanie 37 (dotyczy Warszawy): 
Jaki jest termin rozpoczęcia usługi?  

 

Odpowiedź: 

Termin realizacji usługi został określony w pkt. VI SWZ. 

 

Pytanie 38 (dotyczy Warszawy): 
Czy jest możliwość zainstalowania pralki na obiekcie?  

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 39 (dotyczy Warszawy): 
Do kiedy jest umowa z obecnym Wykonawcą?  
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Odpowiedź: 

Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2022 r.  

 

Pytanie 40 (dotyczy Warszawy): 
Czy Zamawiający ma wyznaczone miejsce zrzutu urobku z maszyny?  

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 41 (dotyczy Warszawy): 
Czy koszt ,,BDO” jest po stronie Zamawiającego?  

 

Odpowiedź: 

BDO jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 42 (dotyczy Warszawy): 
Czy możemy korzystać z podwykonawcy przy realizacji usługi?  

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 43 (dotyczy Części 1): 

Prosimy o podanie ilości i pojemności koszy i niszczarek we wszystkich budynkach objętych zamówieniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia wizji lokalnej. Ilość koszy była podana została w odpowiedzi na pytanie 
20. 

 

Pytanie 44 (dotyczy Części 1): 

Prosimy o potwierdzenie, że podany metraż okien do mycia jest metrażem liczonym już dwustronnie. 

Odpowiedź: 

Metraż okien (jednostronny) podany jest w pkt. 7.5 Załącznik nr 1.1 do SWZ. 

 

Pytanie 45 (dotyczy Części 1): 

Prosimy o wskazanie okien i powierzchni szklanych, które są trudnodostępne i wymagają użycia wysięgnika lub technik 
alpinistycznych. 

Odpowiedź: 

Technik alpinistycznych wymaga świadczenie usługi w klatce G bud. B. Jednakże, Zamawiający wskazuje na konieczność 
odbycia wizji lokalnej.  

 

Pytanie 46 (dotyczy Części 1): 

Czy obecny Wykonawca świadczy usługę w godzinach nocnych tj. 22.00 – 6.00? 

Odpowiedź: 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 
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Pytanie 47 (dotyczy Części 1): 

Zamawiający wymaga prania mat podłogowych w ilości 25m2. Prosimy o podanie ich ilości oraz wymiarów. 

Odpowiedź: 

W budynku znajdują się 4 maty. Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia wizji lokalnej. 

 

Pytanie 48 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników wykonawcy? Jeśli tak, to ile i na jakich zasadach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy szafki dla pracowników. Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia 
wizji lokalnej. 

 

Pytanie 49 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie/pomieszczenia socjalne w każdym obiekcie? 
Prosimy o wykaz raz z powierzchnią takich pomieszczeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne wraz z szafkami. Zamawiający wskazuje na konieczność odbycia wizji 
lokalnej.  

 

Pytanie 50 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający dopuści montaż pralki do prania mopów i ścierek? Jeśli tak, to czy udostępnione pomieszczenie jest do 
tego przystosowane? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 51 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno – prawne do wykonywania prac okresowych 
np. mycie okien, pranie wykładzin? 

Odpowiedź: 

 

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

 

Pytanie 52 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno – prawne w nagłych przypadkach itp. urlop na 
żądanie, wypadek itp.? 

Odpowiedź: 

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

 

Pytanie 53 (dotyczy Części 1): 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ograniczenia metrażu sprzątanej powierzchni, a co za tym idzie przychodu 
Wykonawcy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również wymóg minimalnego zatrudnienia osób do realizacji usługi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia metrażu.  
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Pytanie 54 (dotyczy Części 1): 

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy paragrafu, w którym Wykonawca ma możliwości rozwiązania umowy za trzy 
miesięcznym okresem wypowiedzenia.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 55 (dotyczy Części 1): 

Czy personel Wykonawcy odpowiada za prawidłową segregacje odpadów? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada kosze z 
podziałem na frakcje? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada kosze z podziałem na frakcje. Personel Wykonawcy odpowiada za prawidłową segregacje 
odpadów. 

 

Pytanie 56 (dotyczy Części 1): 

Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla użytkowników budynków i interesantów? Jeżeli Wykonawca, to prosimy 
podać średnie miesięczne zapotrzebowanie na ten preparat lub ilość dozowników wraz z ich pojemnością. Kto zapewnia 
dozowniki? 

Odpowiedź: 

Wszystkie środki zapewnia Wykonawca. Dozowniki zapewnia Zamawiający. 

 

Pytanie 57 (dotyczy Części 1): 

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego 
miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni dotykowych. Zamawiający nie dysponuje danymi ilościowymi. 

 

Pytanie 58 (dotyczy Części 1): 

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni płaskich? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego 
miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni płaskich. Zamawiający nie dysponuje danymi ilościowymi. 

 

Pytanie 59 (dotyczy Części 1): 

Czy na każdą kondygnację pracownik Wykonawcy będzie się mógł przemieścić windą ze sprzętem? 

Odpowiedź: 

Tak. W tym celu należy odbyć wizję lokalną. 

 

Pytanie 60 (dotyczy Części 1): 

Kto zapewnia środki do zmywarek? Jeśli Wykonawca prosimy o podanie ich ilości. 

Odpowiedź: 

Środki zapewnia Zamawiający. 
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Pytanie 61 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający zapewni miejsca do składowania sprzętu, w tym na maszyny szorująco-zbierające z możliwością zrzutu 
wody? 

Odpowiedź: 

Tak Zamawiający zapewni miejsce do składowania sprzętu. Zrzut wody nie jest możliwy. 

 

Pytanie 62 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający ma wiedzę na temat zaplanowanych remontów w czasie trwania umowy? Jeśli tak to prosimy o wykaz 
wraz z powierzchnią. 

Odpowiedź: 

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie odpowiedzi zamieszczonym na stronie prowadzonego 
postępowania w dniu 28.07.2022 r. (plik Odpowiedzi na Pytania Nr 1).  

 

Pytanie 63 (dotyczy Części 1): 

Jaka jest powierzchnia pokojów plombowanych, które należy sprzątać pod nadzorem pracownika? Czy usługę tą mogą 
wykonywać osoby z serwisu dziennego? 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie świadczy usługi w takich pomieszczeniach w Części 1. 

 

Pytanie 64 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający wymaga osoby nadzorującej niepracującej przebywającej 8 rbh dziennie na obiektach? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na Pytanie 4.  

 

Pytanie 65 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający zapewni miejsce do przechowywania urządzeń dedykowanych do realizacji usługi na terenach 
zewnętrznych? 

Odpowiedź: 

Tak w garażu. 

 

Pytanie 66 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający dopuści stosowanie mieszanki sól-piasek do likwidacji oblodzeni? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na Pytanie 29. 

 

Pytanie 67 (dotyczy Części 1): 

Kto zapewnia pojemniki na preparaty do odladzania? 

Odpowiedź: 

Wykonawca. 

 

Pytanie 68 (dotyczy Części 1): 

Czy na terenach zewnętrznych istnieje dostęp do ujęć wody, z których będzie mógł korzystać Wykonawca? 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 69 (dotyczy Części 1): 

Czy Zamawiający zapewni miejsce do garażowania/parkowania sprzętu dedykowanego do utrzymania czystości terenów 
zewnętrznych? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 70 (dotyczy Części 1): 

Prosimy o podanie ilości osób oraz orientacyjną ilość petentów, którzy będą korzystali z artykułów higieny (ręczniki, papier 
toaletowy, mydło w płynie). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. 

 

Pytanie 71: 

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności faktury do 14 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 72: 

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 73: 

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.  
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W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 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. 16 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. 
zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie art. 255 ust. 6 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 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 prawnej na 
podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 14. 
 
 

Pytanie 74 (Dotyczy części 16): 

Zamawiający w SWZ zawarł zapis „Zamawiający wskazuje, iż odbycie wizji jest konieczne do złożenia oferty”. Uprzejmie 
prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferty składanej przez konsorcjum wystarczające będzie aby jedna ze spółek 
konsorcjum (lider lub parter/ partnerzy) wzięła udział w wizji lokalnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 75 (Dotyczy części 16): 

Prosimy o informację jak wiele punktów dodatkowych na liście obowiązków zamierza zapisać Zamawiający  
w trakcie trwania umowy?  

Odpowiedź: 

Pytanie niezrozumiałe. 

 

Pytanie 76 (Dotyczy części 16): 

Prosimy o informację czy Zamawiający przeznacza miejsce do przechowywania piachu oraz środków chemicznych 
likwidujących oblodzenie, czy wymaga postawienia do tego celu skrzyń na przechowywanie powyższych, we wskazanych 
miejscach? jeśli tak to ilu. 

Odpowiedź: 

Zmawiający wskaże miejsce na usytuowanie ww. pojemnika (skrzyni) - w naszej ocenie wystarczy jedna. 

 

Pytanie 77 (Dotyczy części 16): 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga określonej metody technologii prania wykładzin, dywanów oraz krzeseł i 
foteli tapicerowanych, jeśli tak, to jakiej? 

Odpowiedź: 

Technologia prania wykładzin, dywanów oraz krzeseł i foteli tapicerowanych powinna być dostosowana do rodzaju 
materiałów z jaki są wykonane oraz stopnia zabrudzenia. Nie jesteśmy w stanie wskazać  konkretnej technologii. 

 

Pytanie 78 (Dotyczy części 16): 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza mycie okien metodą alpinistyczną (czy administrator budynku 
dopuszcza taką opcję), czy Zamawiający ma techniczną możliwość dostępu do mycia okien z wysięgnika koszowego 
(odpowiednie miejsce parkingowe pozwalający na swobodny dostęp do wykonania usługi okresowego mycia okien)? 

Odpowiedź: 



 14

Tak, dopuszczamy mycie okien metodą alpinistyczną. Przy oknach, które wymagają mycia od zewnątrz jest parking i 
droga dojazdowa. Ograniczeniem może być nośność stropu, ponieważ parking usytuowany jest na dachu garaży. 

 

Pytanie 79 (Dotyczy części 16): 

Prosimy o informację czy stwierdzenie "prace codzienne muszą być prowadzone(...) w godzinach od 12:00 do 19:00, 
oznacza, iż Zamawiający wymaga, by były prowadzone przez cały wskazany czas? Czy oznacza to jedynie, że nie mogą 
odbywać się w innych godzinach? 

Odpowiedź: 
Prace powinny być prowadzone w określonych godzinach i nie muszą być wykonywane przez cały wskazany czas.   

 

Pytanie 80 (Dotyczy części 16): 

Czy w związku z prowadzonym kwartalnym badaniem satysfakcji Klienta Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia 
badań w formie ankiety oraz wypełnienia referencji za każdy kolejny kwartał wypełnienia umowy? 

Odpowiedź: 
Tak, dopuszczamy taką możliwość. 

 

 

 
p.o. Wicedyrektora 

Biura Organizacyjnego 
 

/-/ Olga Józefczyk 

 


