
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA NC-230-100/20/MOK 

 

 

1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy spowodowanej koniecznością 

waloryzacji cen w uzasadnionych przypadkach? W szczególności Wykonawca prosi 

o potwierdzenie czy będzie stanowić podstawę do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wynikających z decyzji organów władzy 

publicznej, określonych w art. 142 ust. 5 pkt 1-4 PZP (zmiana stawki VAT, zmiana minimalnego 

wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej, zmiana zasad lub stawek ubezpieczenia 

społecznego/zdrowotnego, zmiany w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych)? 

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie jest zawarta w  §7 ust. 9 oraz  §16 propozycji umowy 

stanowiącej załącznik do SIWZ. 

2. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego 

postępowania? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie całości 

przedmiotowego postępowania. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo tylko w zakresie 

określonym w  §12 propozycji umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

3. W jaki sposób Zamawiający oszacował powierzchnię podlegającą sprzątaniu oraz sporządził 

harmonogram sprzątania, w szczególności czy określone w niniejszym postępowaniu 

powierzchnie sprzątania i harmonogram sprzątania wykazują różnice w stosunku do określonych 

w aktualnie realizowanym zamówieniu (poprzednim postępowaniu w tym samym przedmiocie), 

względnie- czy zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi, której wykonawca został 

wybrany w poprzednim postępowaniu? 

ODPOWIEDŹ: Powierzchnia została oszacowana na podstawie metrażu pomieszczeń 

w budynkach objętych umową. 

4. Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego 

wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 

a. czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę- 

prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez 

obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 

b. w odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując 

określenia wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej- 23%, 

a także czy podstawą szacowania w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie 

wykonywanej usługi (faktury wystawiane przez obecnego Wykonawcę)- prosimy 

o wskazanie, w jakiej części (procentowo lub kwotowo) usługi świadczone przez 

dotychczasowego wykonawcę były opodatkowane stawkami odpowiednio 8 % i 23%? 

ODPOWIEDŹ: 

a. Zamawiający nie podlega pod Prawo Zamówień Publicznych, wobec czego nie może udzielić 

takich informacji. 

b. określenie stawek podatkowych jest zgodne z przepisami podatkowymi: 8% dotyczy terenów 

zewnętrznych, a 23% dotyczy utrzymania porządku na terenach wewnętrznych. 



5. Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości 

nałożonych kar? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie podlega pod Prawo Zamówień Publicznych, wobec czego nie 

może udzielić takich informacji. 

6. Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym 

z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację 

ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie podlega pod Prawo Zamówień Publicznych, wobec czego nie 

może udzielić takich informacji. 

7. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie wartości netto i brutto faktur za 

usługę  kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie, które wystawił obecny wykonawca za 

okres 3 ostatnich miesięcy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie podlega pod Prawo Zamówień Publicznych, wobec czego nie 

może udzielić takich informacji. 

8. Uprzejmie prosimy o wskazanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "dodatkowych usług 

utrzymania czystości i porządku" o których mowa jest m. in. w pkt. 9 załącznika nr 9 

tj. formularza ofertowego  (prosimy o wskazanie o jakie usługi chodzi)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dodatkowe usługi dokładnie określił w załączniku nr 4 do projektu 

umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

9. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy obowiązujące u Zamawiającego regulacje 

(dokumenty) dot. przeciwdziałania COVID-19 lub innym zagrożeniom sanitarno - 

epidemiologicznym  mają wpływ na koszty wykonania usługi przez wykonawcę? Jeżeli tak 

prosimy o udostępnienie tych dokumentów. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie zostały wprowadzone regulacje dot. 

przeciwdziałania COVID-19, wobec czego nie posiadamy dokumentacji regulującej. Działania 

związane z powyższym podejmowane są na podstawie wytycznych Sztabu Kryzysowego i nie 

generują kosztów dla firmy odpowiedzialnej za utrzymanie czystości obiektów. 

10. Uprzejmie prosimy o zmianę okresu wypowiedzenia dla wykonawcy z 90 dni na 30 dni tak jak 

przewidziano to dla Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany zapisów propozycji umowy będą 

omawiane na późniejszym etapie postępowania z wybranym wykonawcą. 

11. W załączniku nr 2 - "zasady sprzątania w obiektach PWPW S. A. w pkt. II Zamawiający wskazał, 

że przejęcie usługi utrzymania czystości przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie, po 

rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów. Prosimy o udzielenie informacji czy umowy 

z aktualnymi wykonawcami usługi sprzątania zawarte są do dnia 31.12.2020 r.? jeżeli nie prosimy 

o wskazanie terminów końca tych umów. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że umowa z obecnym wykonawcą usługi ulegnie 

rozwiązaniu z dniem 31.12.2020 roku. 

12. Zamawiający w załączniku nr 2 - "zasady sprzątania w obiektach PWPW S. A." wskazał, 

iż istnieje możliwość przekazywania członkom serwisu sprzątającego materiałów papierowych 



w całości  (niezniszczonych) oraz, że w ramach wykonania usługi sprzątania Strefy I w kolumnie 

"poziom jakości usługi" serwis sprzątający ma podnosić m. in. materiały znajdujące się na 

meblach. Czy odmowa przyjęcia takiego dokumentu przez członka serwisu sprzątającego bądź 

też podniesienia materiałów znajdujących się na biurku w strefie I  będzie  potraktowana jako 

nienależyte wykonanie usługi?  Jednym ze standardów wdrożonych u wykonawcy jest to, iż 

członkowie serwisu sprzątającego omijają dokumenty znajdujące się na obiekcie, a jeżeli 

dochodzi do sytuacji, w której w trakcie wykonania czynności sprzątania dokumenty znajdują się 

np. na biurku, członkowie serwisu sprzątającego zgłaszają ten fakt przedstawicielowi klienta 

prosząc o ich właściwe zabezpieczenie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępują od czynności 

sprzątania danej powierzchni, przy czym wykonawca nie wyklucza możliwości zastosowania 

odrębnych procedur uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym  w tym w szczególności zawarcia 

odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż sprzątanie w Strefie I dotyczy codziennego 

czyszczenia wszystkich mebli, łącznie z podniesieniem znajdujących się na nich przedmiotów 

dotyczy: książek, gazet, kalkulatora itp.  

13. Zamawiający wskazał, że we wszystkich pomieszczeniach prowadzona ma być dezynsekcja 

w określonym zakresie (str. 33/53). Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli 

dezynfekcję czy też tak jak wskazano dezynsekcję ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w zapisie tym zaszła pomyłka pisarska powinno być 

dezynfekcja  

14. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem odkażania. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż pod pojęciem odkażania rozumie dezynfekcję 

powierzchni min.: klamek, poręczy itp. środkami przeciwwirusowymi. 

15. Prosimy o wskazanie kto zapewnia prześcieradła papierowe stosowane w pokojach 

wypoczynkowych dla kobiet. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zapewnienie dostępności prześcieradeł papierowych 

do pokojów wypoczynkowych dla kobiet jest w gestii Zamawiającego. 

16. Prosimy o wskazanie ile koszy na śmieci (z podziałem na biurowe i sanitariatu) oraz ile niszczarek 

Zamawiający posiada na poszczególnych obiektach. 

ODPOWIEDŹ: 

Kosze na śmieci w  lokalizacji: 

• ul. Rodziny Hiszpańskich  60L / 170szt., 120L / 20szt. 

• ul. Wójtowska - 35L/200szt., 60L/50szt., 160L/ 3 szt. 

• ul. Karczunkowska - 35L/60szt., 60L/20szt., 120L/10szt. 

• ul. Rybaki - 35L/ 60 szt.,  60L/ 30 szt. 

• ul.  Sanguszki - 35L/390 szt.,  60L/20szt., 120/ 25 szt., 160L/5szt. 

• ul. Świętojerska – 35l/ 50 szt., 60l/10 szt. 

Ilość łazienek w poszczególnych lokalizacjach: 

• ul. Rodziny Hiszpańskich  - 10 szt.; 

• ul. Wójtowska - 12 szt.; 

• ul. Rybaki - 20 szt.; 

• ul.  Sanguszki - 25 szt.; 

• ul. Świętojerska - 5 szt.. 

Ilość niszczarek ok.  267 szt. we wszystkich obiektach. 



17. Czy na obiektach Zamawiającego istnieje możliwość zamontowania pralki ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż na obiektach jest możliwość zainstalowania pralki. 

18. Prosimy o udzielenie informacji publicznej w postaci skanu faktur jakie wystawili aktualni 

wykonawcy/a usługi sprzątania na obiektach Zamawiającego za I półrocze 2020 roku z podziałem 

na lokalizacje będące przedmiotem zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie podlega pod Prawo Zamówień Publicznych, wobec czego nie 

może udzielić takich informacji 

19. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu zgodnie z którym zmiana 

wynagrodzenia umownego w zw. okolicznościami wskazanymi w pkt. 9 (str. 12/53) będzie 

obowiązywała od dnia wejścia w życie przepisów ją uzasadniających. Wykonawca zwraca uwagę 

na fakt, iż w sytuacji w której zostaną wykorzystane maksymalne terminy przewidziane na 

uzgodnienia w przywołanym zakresie, minąć może kilka miesięcy w trakcie których wykonawca 

usługi zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów waloryzacji wynagrodzeń umownych co może 

mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie usługi (np. w sytuacji wykorzystania zakładanego 

budżetu). Zwracamy uwagę, iż powszechna praktyka jest taka, że zmiana wynagrodzenia 

obowiązuje od dnia faktycznego wzrostu kosztów po stronie wykonawcy, który pokrywa się 

z dniem wejścia w życie przepisów dot. wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i innych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany zapisów propozycji umowy będą 

omawiane na późniejszym etapie postępowania z wybranym wykonawcą. 

20. Dotyczy §4 ust. 12 wzoru umowy: Czy zamawiający dopuszcza ogólną polisę OC wykonawcy 

na wymaganą kwotę, czy wymaga dedykowanej polisy do niniejszego kontraktu? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ogólną polisę OC wykonawcy na wymaganą kwotę. 

21. Dotyczy §7 ust. 9 wzoru umowy: Czy zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnemu 

wykonawcy w przypadku zmiany przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych 

(PPK)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany zapisów propozycji umowy będą 

omawiane na późniejszym etapie postępowania z wybranym wykonawcą. 


