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     Warszawa, dn. 10.08.2022 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 22/2022

Znak sprawy: P.290.22.2022.PZ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Usługi sprzątania”, Nr referencyjny 
postępowania: ZP 22/2022.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej 
ustawą Pzp, udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ.

Pytanie 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, w tym wynikających z decyzji organów władzy publicznej, określonych w art. 436 pkt 4 lit. b) 
oraz art. 439 ust. 1 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, zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia)? 
Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zapisów dot. waloryzacji cen w PPU, tj. Załącznikiem nr 2 do SWZ 
– Projektowanymi Postanowieniami Umowy. PPU zostały przygotowane zgodnie z art. 436 - 439 ustawy 
Pzp.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania? 
Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie realizacji części przedmiotu zamówienia, zgodnie z  
§7 ust. 1 PPU.

Pytanie 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 
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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 na pytanie 3:

Zamawiający oszacował powierzchnię oraz opracował harmonogram zgodnie z planowanymi potrzebami. 
W zakresie Części 1 powierzchnia ta wynosi obecnie 9959,69 m 2. Różnice wynikają ze zwiększenia 
powierzchni w cz. 1 o 542,65 m2.

Pytanie 4

Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości 
przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 

1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę, 

2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur ( dla części 1 , 4, 6, 8 ) za realizację usługi 
przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 

3) 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 na pytanie 4:

Ad. 1. Zamawiający oszacował wartość zamówienia zgodnie z Rozdziałem 5, a w szczególności art. 35 ustawy 
Pzp.

Ad. 2. Nie dotyczy SWZ.

Ad. 3. Nie dotyczy SWZ.

Pytanie 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 na pytanie 5:

Nie dotyczy SWZ.

Pytanie 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 na pytanie 6:

Nie dotyczy SWZ.

Pytanie 7

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.
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Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający informuje, że w ramach umowy nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych 
w rozumieniu przepisów 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej : RODO). Tym samym zamawiający 
nie wyraża zgody na zawarcie zaproponowanej umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. Zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w § 19 PPU.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na 
etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom.
Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, że dopuszcza podwykonawstwo w §7 PPU.

Pytanie 9

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 na pytanie 9:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć 
podwykonawcom bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert. 
Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte §7 PPU.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zezwoli na zawarcie umowy w formie elektronicznej, z podpisanie dokumentów podpisem 
kwalifikowanym, bądź też korespondencyjnie?
Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że zezwoli na zawarcie umowy w formie elektronicznej, z podpisaniem 
dokumentów podpisem kwalifikowanym jak również umowa może zostać zawarta korespondencyjnie.

Pytanie 11

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 na pytanie 11:

Zamawiający informuje, że zezwoli na zawarcie umowy w formie elektronicznej, z podpisaniem 
dokumentów podpisem kwalifikowanym jak również umowa może zostać zawarta korespondencyjnie. W 
przypadku umów zawieranych z konsorcjum umowa zostanie zawarta w dwóch egzemparzach po jednej 
dla każdej ze strony, tj. dla Zamawiającego oraz lidera konsorcjum.

Pytanie 12

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 pytanie 12:
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Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada wiedzy czy w okresie obowiązywania 
przedmiotowej umowy będzie realizował prace remontowe. Zgodnie z planem zamówień publicznych w 
2022 roku plowane jest postępowanie przteargowe na roboty budowlane w Części 5 - OT TDT w Katowicach 
o nazwie Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku - siedziby OT4.

W zakresie Część 1 (siedziba TDT i OT w Warszawie) – budynek jest w okresie gwarancji i rękojmi. 
Wykonawca dokonuje napraw występujących usterek po wcześniejszej awizacji. Konieczność dokonania 
napraw i ich termin nie jest możliwy do przewidzenia na dzień udzielania odpowiedzi.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zezwoli na zatrudnienie na umowy cywilnoprawne osoby skierowane do realizacji prac 
okresowych?
Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zatrudnienie na umowę zlecenie/ o dzieło osoby 
skierowanej do realizacji prac okresowych. Wymagania w tym zakresie wskazane zostały w szczególności w 
§4 i §5 PPU.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na 
zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie?
Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych 
sytuacji na zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności?
Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający nie zastrzegł, że nie dopuści do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Pytanie 16

Prosimy o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i 
zawodowej w przypadku złożenia oferty na kilka części:
a) Czy w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części będzie on musiał 

wykazać się doświadczeniem na najwyższe z wymienionych wymagań?
b) Czy w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części będzie on musiał 

złożyć wykaz usług odrębny dla każdej części czy wystarczy jeden wykaz?
c) W przypadku konieczności złożenia wykazu usług dla każdej części odrębnie czy Wykonawca będzie 

mógł się wykazać tymi samymi referencjami?
Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający informuje, że 

 w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części będzie on mógł 
wykazać się tym samym doświadczeniem w zakresie kilku części, pod warunkiem, że doświadczenie 
to spełnia wymagania dla danej części, nie musi być to suma doświadczeń wskazanych dla 
poszczególnych części.
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 w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części będzie on musiał 
przedłożyć oddzielny wykaz usług dla każdej części, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 1 lit. a 
SWZ i będzie mógł wykazać się tymi samymi referencjami.

Pytanie 17

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 na pytanie 17:

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
wspólnie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie posiada 
doświadczenia w pełnym zakresie. 

Pytanie 18

Prosimy o doprecyzowanie wymogów dot. polisy OC w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty 
najkorzystniejszej na kilka części zamówienia. Czy Wykonawca winien będzie posiadać na łączną kwotę jaka 
wymagana jest dla części w których została złożona oferta najkorzystniejsza czy na najwyższą z kwot w 
wygranych częściach zamówienia?
Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części 
zamówienia Wykonawca winien będzie posiadać polisę OC w kwocie łącznej wymaganej dla tych zadań, na 
które składa ofertę.

Pytanie 19

Dotyczy par. 1 ust. 7 umowy- Wnosimy o modyfikację zapisów „Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy 
na poziomie 80% (dotyczy każdej części zamówienia).
Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawaiający nie zmienia zapisu §1 ust. 7 PPU.

Pytanie 20

Wnoszę o wykreślenie par.3 ust.14 umowy. Zamawiający nie może dokonywać podwójnych sankcji za to 
samo naruszenie.
Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §3 ust. 14 PPU.

Pytanie 21

Dotyczy par. 1 ust. 7 umowy- Wnosimy o modyfikację zapisów „Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy 
na poziomie 80% (dotyczy każdej części zamówienia).
Możliwość ograniczenia zamówienia nawet do 50% wartości wynagrodzenia brutto wykonawcy, oznacza, 
że minimalna wielkość zamówienia została określona w sposób pozorny. Zamawiającemu przysługuje 
bowiem prawo do dowolnej zmiany wielkości umowy. Przywołane postanowienie dowodzą, że wielkość 
kontraktu, i tym samym, rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, są zdecydowanie poniżej założeń i wartości 
określonych w SWZ, oraz, że mogą nie przekroczyć nawet 60% przewidywanego wynagrodzenia 



6/9

wykonawcy. Tym samym, w ocenie Wykonawcy, wątpliwym jest, aby podany w SWZ zakres zamówienia, 
był wartością i wielkością rzeczywistą, która powinna stanowić podstawę wyceny oferty. Z uwagi na 
powyższe, brak wskazania w SWZ gwarantowanej wielkości zamówienia, stanowi rażące naruszenie ustawy 
Pzp, w tym w szczególności naruszenie art. 431 oraz art. 99 pzp ,a nadto jest sprzeczne z prawem z uwagi 
na zasady prawa cywilnego.
Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający nie naruszył art. 431 ustawy Pzp, ponieważ artykuł ten dotyczy współdziałania Zamawiającego 
i Wykonawcy przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zadania, nie naruszył również art. 99 ustawy 
Pzp, gdyż opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
Zamawiający zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp ograniczył wartość świadczenia ze wskazaniem minimalnej 
wartości świadczenia Wykonawcy tj. 
w §1 ust. 7 PPU :

„Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie …….1 % wartości Umowy wskazanej w par. 12 
ust. 1 Umowy”. 

1 60 % - dotyczy części nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 lub 50 % - dotyczy części 9,

a więc minimalna wartość świadczenia wynosi 60%/50% wartości Umowy, tj. 60%/50% ceny oferty 
Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że rzeczywiste potrzeby Zamawiającego są na poziomie 100% wartości Umowy, 
natomiast Zamawiający zagwarantował Wykonawcy wykonanie nie mniej niż 60%/50% wartości Umowy, 
ponieważ istnieje możliwość wystąpienia sytuacji związanej z pandemią Covid 19 podobnej do sytuacji z 
poprzednich lat, kiedy Zamawiający musiał ograniczyć wykonywanie usług sprzątania nie mając możliwości 
ograniczenia wynagrodzenia. 
Ponadto sytuacje ograniczenia zakresu i terminu  umowy zostały opisane w §14 PPU.

Pytanie 22

Dotyczy par. 1 ust. 7 umowy- Mając na uwadze zapisy i możliwość zmniejszenia zamówienia przez 
Zamawiającego należy rozumieć, że Wykonawca będzie uprawniony ww. sytuacji zmniejszyć liczbę 
pracowników?
Odpowiedź na pytanie 22:

W sytuacji konieczności ograniczenia usług Wykonawca będzie mógł zminiejszyć liczbę pracowników po 
uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 23

Dotyczy par. 9 ust. 4 umowy- Wnosimy o modyfikację „Wykonawca zobowiązany jest do informowania w 
formie pisemnej Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa 
w ust. 1, jeśli te zmiany będą mieć wpływ na realizowaną umowę, w terminie 10 dni roboczych od dnia ich 
wejścia w życie.
Wykonawca z racji zawieranych nowych kontraktów dość często rozszerza zakres ubezpieczenia w 
posiadanej polisie. Konieczność informowania Zamawiającego o zmianach, które w ogóle nie tyczą się 
realizowanej umowy są bezzasadne, wnosimy więc o stosowną modyfikację zapisów.

1 60 % - dotyczy części nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 
   50 % - dotyczy części 9.
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Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający nie zmienia zapisów §9 ust. 4 PPU.

Pytanie 24

Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia o którym mowa w par.11 ust.4 pkt.1 i 2 Umowy, Zamawiający dokona 
zapłaty wynagrodzenia wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający wyjaśnia, że dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po zaspokojeniu ewentualnych 
roszczeń na podstawie §13 ust. 3 PPU. 

Pytanie 25

W związku z zapisami par. 12 ust. 2 i par. 10 pkt. 7 należy rozumieć, że Wykonawca ma dostarczać tylko 
środki które będą stosowane w okresie zimowym?
Odpowiedź na pytanie 25:

Wykonawca ma dostarczać w ramach każdej części środki, które będą stosowane w okresie zimowym. 

Pytanie 26

Dotyczy par. 10 pkt. 7 umowy- Wnosimy o wykreślenie  słowa „nieodpłatnie”. Skoro Wykonawca ma 
dostarczać wszelkie środki, materiały itd. niezbędne do realizacji umowy to na jakiej podstawie 
Zamawiający mógłby żądać wydania środków za opłatą?
Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający informuje, że §10 pkt 7 PPU dotyczy jedynie Części 1, w związku z czym Zamawiający 
zozbowiązuje się nieodpłatnie wydawać Wykonawcy wszelkie środki czyszcząco-dezynfekujące jedynie w 
celu realizacji usług sprzątania w biurze TDT w Warszawie oraz Oddziale TDT w Warszawie, zlokalizowanym 
przy ul. Puławskiej 125.

Pytanie 27

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.13 Umowy co najmniej o 50% 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 na pytanie 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych w PPU.
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Pytanie 28

Wnoszę o wykreślenie par.13 ust.3 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana zapisu wynika z art. 
15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych 
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych 
jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w 
okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 
dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym 
zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający nie wykreśla §13 ust. 3 PPU. Zamawiający informuje, że nie wie jaka sytuacja będzie w okresie 
wykonywania umowy, w związku z powyższym dostosuje się do przepisów jakie będą na dany moment 
obowiązywały.

Pytanie 29

Wnoszę o wprowadzenie do par.13 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.
Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu PPU.

Pytanie 30

Wnoszę o modyfikację par.16 ust.2 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,, co najmniej trzykrotne w ciągu miesiąca 
stwierdzenie przypadku nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu Umowy’’
Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wnioskowanego zapisu PPU.

Pytanie 31

Wnoszę o wprowadzenie do par.16 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 
miesięcznym okresem wypowiedzenia’’.
Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu PPU, a tym samym nie wyraża zgody na 
rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pytanie 32

Dotyczy rozdz. II pkt. 7 zał. 1.1 OPZ- Prosimy o doprecyzowanie zapisów, w jakim zakresie godzinowym 
Zamawiający może dokonać zmiany godzin wykonywania usługi? Czy może pojawić się konieczność 
wykonywania pracy w godzinach nocnych, tj. po godz. 22:00? 
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Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający może dokonać zmiany godzin w zakresie funkcjonowania jednostki, jednak nie będą to godziny 
nocne. Jednostki funkcjonują w godzinach 7.30 – 15.30.

Pytanie 33

Zamawiający w zał. 1.1 OPZ- określa minimalna ilość osób, jaką należy skierować do realizacji umowy. 
Należy rozumieć, że do Wykonawcy należy już wybór wymiaru etatu dla poszczególnych pracowników?
Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający w OPZ w pkt. II 2,3,4 określił godziny oraz dni tygodnia wykonywania usługi w oparciu, o które 
należy określić wymiar etatu dla poszczególnych pracowników.

Ponadto  Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 12 Termin związania ofertą

dotychczasowy zapis: 

ust. 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.09.2022 r. 

otrzymuje następującą treść: 

ust. 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.09.2022 r.

ROZDZIAŁ 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

dotychczasowe zapisy ust. 2 pkt 1 i pkt 2: 

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 12.08.2022 r., do godz. 9:00;

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.08.2022 r. o godzinie: 11:00;

otrzymują następującą treść: 

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2022r.  do godz. 9:00

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2022r.  o godz. 11:00;

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający publikuje wyjaśnienia i  dokonaną 
zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ.

Dokument podpisany elektronicznie
Jan Urbanowicz

Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
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