
 
 

 

 

 
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”. 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy Części 15 (Delegatura NIK we Wrocławiu) 

 

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

 

I. Zamawiający w Załączniku Nr 1.15 do SWZ: 

1. po ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2 dodaje następujący tekst: 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie w trakcie wykonywania umowy prawo do złożenia Wykonawcy jednostronnego 
oświadczenia zmniejszającego łączną powierzchnię podlegającą sprzątaniu, w tym w szczególności poszczególnych 
elementów wchodzących w skład kompleksowej usługi sprzątania do 24,7%. Zamawiający wyjaśnia, że otrzymał decyzję nr 
50/21 z dnia 30.12.2021 r. w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu odpowiadającemu 413,30 m2 powierzchni użytkowej 
w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 15/17 we Wrocławiu. Obecnie Zamawiający jest na etapie postępowania 
w przedmiocie uchylenia ww. decyzji i ponownego ustalenia trwałego zarządu dla ww. powierzchni. Mając na uwadze 
powyższe Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia zmniejszającego powierzchnię podlegającą 
sprzątaniu w przypadku uzyskania odmownej decyzji w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie wygaszenia trwałego 
zarządu lub w przypadku uzyskania odmownej decyzji w przedmiocie ustalenia trwałego zarządu dla ww. powierzchni. 
Zmniejszenie powierzchni podlegającej sprzątaniu nastąpi począwszy od daty wskazanej przez Zamawiającego w 
oświadczeniu, jednak nie wcześniej niż z jednomiesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  

2. w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) Łączna liczba osób minimum 2; w przypadku złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy jednostronnego 
oświadczenia zmniejszającego powierzchnię podlegającą sprzątaniu, o którym mowa ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2 w 
Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, łączna ilość osób do wykonywania kompleksowej 
usługi sprzątania wyniesie minimum 1 osoba.” 

. 

II. Zamawiający w Załączniku Nr 3.15 do SWZ (Wzór umowy): 

1. w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 21 o następującym brzmieniu: 
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„21. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy jednostronnego oświadczenia 
zmniejszającego powierzchnię podlegającą sprzątaniu, o którym mowa ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2 w Załączniku 
nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, łączna ilość osób do wykonywania kompleksowej usługi 
sprzątania wyniesie minimum 1 osoba”. 

2. w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 51 o następującym brzmieniu: 

„51. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia zmniejszającego 
powierzchnię podlegającą sprzątaniu, o którym mowa ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2 w Załączniku nr 1 do Umowy 
– Opis przedmiotu zamówienia, łączna wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 oraz 
miesięczne wynagrodzenie netto i brutto, których mowa w ust. 2 i 3, zostaną zmniejszone o ww. 
procentową wartość odpowiadającą zmniejszonej powierzchni. Kwoty określone w ust. 1 pkt. 1)-4) ulegną 
odpowiedniemu zmniejszeniu. ”. 

III. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  
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