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Warszawa, 2020-12-01                       

WAD.261.1.2020 

Do Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości w 

pomieszczeniach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Nr sprawy 

WAD.261.1.2020. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących 

SIWZ w postępowaniu jw. 

„Działając na podst. przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności art. 38 ust. 1 w 

zw. z art. 8 oraz na podst. art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 

publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1429) mając na względzie zasadę jawności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

informacji o działalności podmiotu publicznego, w związku z koniecznością wyjaśnienia okoliczności 

istotnych z punktu widzenia interpretacji postanowień SIWZ, w szczególności- w trosce o należyte 

odczytanie postanowień załącznika do SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia i prawidłowe 

skonstruowanie korzystnej dla Zamawiającego oferty bez potrzeby weryfikacji poszczególnych 

postanowień SIWZ z wykorzystaniem środków ochrony prawnej, Wykonawca prosi o udzielenie 

następujących wyjaśnień i odpowiedź na poniższe pytania: 

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)?” 

Tak. Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy, zgodnie z zapisami § 8 ust. 6 wzoru umowy 

oraz dokonuje modyfikacji umowy poprzez dodanie w § 8 ust. 6 wzoru umowy punktu 4 w 

brzmieniu: „4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. 

2. „Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego 

postępowania?”                                                                                                                                                   

Tak. Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części 

zamówienia. 



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? „ 

Zamawiający wyliczył powierzchnię podlegającą sprzątaniu na podstawie planów budynku. 

Określone w niniejszym postępowaniu powierzchnie sprzątania i harmonogram sprzątania, nie 

wykazują istotnych różnic w stosunku do sposobu świadczenia usługi przez wykonawcę, który 

został wybrany w poprzednim postępowaniu. 

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

wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 

-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?” 

Podstawą szacowania wartości zamowienia, była wartość usług wykonanych w terminie 

poprzednich 12 miesięcy, zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych.  

Wartości faktur z ostatnich trzech miesięcy : 

sierpień netto 23 134,85 zł. ; 23 134,85 zł brutto 

wrzesień netto 23 134,85 zł. ; 23 134,85 zł brutto 

październik netto 29 262,85 zł. ; 29 262,85 zł. brutto. 

-„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%?” 

Szacowanie wartości zamówienia dokonywane jest przez Zamawiającego bez podatku od towarów 

i usług VAT, zgodnie z art 32 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną 

część ogłoszenia, siwz i wzoru umowy. 

 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

/-/ Tomasz Schweitzer 1 

 

 

 

 

1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym 
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