
Wrocław, dnia 22.04.2020 r. 

 

 

 

 

nr postępowania: BZP.2711.8.2020.BO 

Wykonawcy 

(informacja drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 

pod nazwą: Sprzątanie pomieszczeń i posesji przy ul. Szewskiej 36 i 50/51 we Wrocławiu. 

Zad. 1 i 2. 

INFORMACJA NR 3 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1. W Załączniku nr 3a do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 w rozdziale 

VII Obsługa szatni (jedna osoba na zmianie): 

Szatnia czynna będzie od 1 października do 31 maja każdego roku akademickiego, od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.30 do 19.30. 

Czy w okresie jak szatnia będzie nieczynna, Zamawiający będzie płacił ryczałt za obsługę szatni? 

Zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SIWZ – Kalkulacja Ceny Zadanie nr 1 wszystkie pozycje trzeba 

pomnożyć przez 36 miesięcy. 

Odpowiedź 1. Zamawiający płaci ryczałt miesięczny za obsługę szatni niezmieniony przez 

cały czas obowiązywania umowy tj. przez 36 miesięcy, w tym w miesiącach wakacyjnych. 

 

Pytanie 2. Czy w przerwie wakacyjnej, Zamawiający wyłącza z zakresu jakieś usługi? 

Odpowiedź 2. W przerwie wakacyjnej Zamawiający nie zmienia zakresu usług. 

 

Pytanie 3. W związku z panująca epidemią COVID-19 i brakiem możliwości zrobienia badań 

wstępnych do pracy (umowa o pracę), czy Zamawiający przewiduje możliwość zatrudnienia osób na 

umowę zlecenie przez Wykonawcę na czas panującej epidemii? 

Odpowiedź 3.  

Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia pracowników w innej formie niż na umowę o pracę. 

Zgodnie ze znowelizowaną  w dniu 31.03.2020r. ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w razie braku dostępności do 

lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może 

zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Ułatwieniem jest także możliwość przeprowadzenia 

badania medycyny pracy zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym 

lekarz medycyny pracy (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o wykonywaniu zawodu 

lekarza i lekarza dentysty), zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym 

badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający w przypadku epidemii, może zmniejszyć zakres czynności ? Czy 

wiąże się to z obniżeniem wynagrodzenia ? W jaki sposób usługa jest obecnie wykonywana? 

Odpowiedź 4. Zamawiający nie zmniejsza zakresu czynności usług porządkowych w okresie 

zagrożenia epidemiologicznego tj. czynności wykonywane będą w tym samym zakresie bez 

obniżania wynagrodzenia. Obecnie usługa wykonywana jest zgodnie z zapisami w umowach. 

 

Pytanie 5. W projekcie umowy § 20 

„Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 8 ust. 1-4 umowy będzie 

pomniejszane proporcjonalnie o wartość usług niewykonywanych przez Wykonawcę również z 



przyczyn niezależnych od Stron umowy lub leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z 

powodu wyłączenia z użytkowania części pomieszczeń.„ 

Proszę o podanie w ilu maksymalnie procentach Zamawiający może: 

a) Zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 

b) Zmniejszyć liczbę pomieszczeń, w których mają być świadczone usługi przez Wykonawcę 

Odpowiedź 5. Wynagrodzenie może być pomniejszane proporcjonalnie o wartość usług 

niewykonywanych w sytuacjach losowych np. w przypadku bieżących prac konserwacyjnych - 

malowanie pomieszczeń, awarii sieci grzewczej, wodociągowej itp. Wartość ta nie będzie większa 

niż  5% wielkości pomieszczeń i będzie wyliczana proporcjonalnie z wartości miesięcznej kwoty 

ryczałtowej. 

 

Pytanie 6. Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postepowaniu podmiotów 

działających w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż: 

a) obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się 

podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie – już na 

etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych 

przez konsorcjantów, 

b) powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a 

– 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia 

VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi 

outsourcingowe, 

Zwracamy się zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po 

udzieleniu zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: 

przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum. 

Odpowiedź 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot, 

niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum. Wskazane rozwiązanie jest 

prawnie niedopuszczalne. 

 

Pytanie 7. Czy w przypadku realizowania usługi przez konsorcjum Zamawiający dopuszcza aby 

faktura wystawiona przez więcej niż jeden podmiot zgodnie z zakresem wykonywanych przez nie 

usług. 

Odpowiedź 7. Zamawiający nie dopuszcza żeby faktura była wystawiana przez więcej niż 

jeden podmiot działający w ramach konsorcjum. 

 

Pytanie 8. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie 

wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na 

umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na 

żądanie). 

Uzasadnienie: 

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, 

zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne.  Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć 

ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę 

poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich 

z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga 

dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź 8. Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący czynności wskazane w 

Opisie przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 1 - Załącznik nr 3a oraz Zadanie nr 2 - Załącznik nr 3b 

do SIWZ) byli zatrudnieni w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę. Wykonawca 

jako pracodawca obowiązany jest zapewnić normalne funkcjonowanie zakładu pracy również przy 

ograniczonej załodze, np. poprzez powierzenie obowiązków nieobecnego pracownika innemu 

pracownikowi. W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych nie może zgodzić się na proponowany 

zapis. 

 



Pytanie 9. Dot. zadania nr 1 Prosimy o potwierdzenie iż cena określona w formularzu kalkulacja 

ceny -załącznik nr 5a do SIWZ jest ceną ryczałtową niezmienną w trakcie realizacji usługi tj. w 

szczególności w zakresie obsługi szatni czy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w każdym miesiącu 

realizacji usługi gdyż zgodnie z formularzem cena za w/w zakres również mnożona jest przez 36 ms 

realizacji usługi. 

Odpowiedź 9. Zgodnie z formularzem  „Kalkulacja ceny” podane ceny są cenami 

ryczałtowymi, niezmiennymi przez cały okres realizacji usługi i Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w tej samej wysokości w każdym miesiącu świadczenia usługi przez  pełny okres obowiązywania 

umowy. 

Zgodnie z Odpowiedzią nr 1: Zamawiający płaci ryczałt miesięczny za obsługę szatni niezmieniony 

przez cały czas obowiązywania umowy tj. przez 36 miesięcy, w tym w miesiącach wakacyjnych 

 

Pytanie 10. Czy usługa obejmuje mycie okien wymagających użycia technik alpinistycznych. Jeśli 

tak prosimy o podanie metrażu w/w z podziałem na poszczególne zadania 

Odpowiedź 10. W Zadaniu nr 1 oraz Zadaniu nr 2 nie ma okien, których mycie wymagałoby 

użycia technik alpinistycznych. 

 

Pytanie 11. Czy osoba pełniącą dyżur w godzinach 10:00 do 14:00 może również wykonywać 

usługi sprzątania? 

Odpowiedź 11. Osoba pełniąca dyżur w godzinach od 10:00 do 14:00 może również 

wykonywać usługę sprzątania. 

 

Pytanie 12. Ile osób obecnie świadczy usługę przy realizacji usług objętych niniejszym 

postępowaniem i w jakich godzinach wykonują swoje obowiązki. Prosimy o dopowiedz dla obu 

zadań osobno. 

Odpowiedź 12. Wykonawca w celu prawidłowego oszacowania wartości usługi powinien sam 

zadecydować jaka ilość pracowników będzie mu niezbędna do należytego wykonania prac. Firmy 

indywidualnie ustalają jaki jest sposób organizacji prac danej umowy tj. czy są brygady serwisowe, 

które wykonują część usług, czy też wszystkie prace realizują pracownicy ze sprzątania 

codziennego. 

 

Pytanie 13. Prosimy o wskazanie miesięcznej wartości netto i brutto z faktur obecnych 

Wykonawców usługi dla poszczególnych części z miesięcy lipiec, wrzesień 2019 oraz styczeń, luty 

2020. 

Odpowiedź 13. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 

 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 12a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 11.05.2020 r. do godz. 10:00, 

- otwarcie ofert: dnia 11.05.2020 r. do godz. 12:00 

- minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: do dnia 09.07.2020 r. 

Zgodnie z dyspozycją art. 12a ust. 2 Zamawiający przekazuje ogłoszenie o sprostowaniu 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

REKTOR 

Uniwersytetu Wrocławskiego 


