
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

nr pisma: BZP.2711.23.2020.BD                                 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2020 r. 
 

 
Informacja nr 1 dla  Wykonawców 

 

Dotyczy:  postępowania nr BZP.2711.23.2020.BD prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Sprzątanie pomieszczeń 
i posesji przy ul. Tramwajowej 2B we Wrocławiu. 

 

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi 
w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmienia treść SIWZ 
w trybie art. 38 ust. 4. 

Pytanie nr 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 nr 1 
Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
W przedmiotowym postępowaniu umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy. W związku 
z tym Zamawiający w § 21 ust. 3 i 4 umowy, załącznik nr 4 do SIWZ, zawarł jedynie 
odpowiednie postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian w przypadku 
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), nie uwzględniając pozostałych 
przypadków wymienionych powyżej, wskazanych w art. 142 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy Pzp. 
W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia treści umowy. 
Pytanie nr 2 
„Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego 
postępowania?” 
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Odpowiedź nr 2 
Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp niedopuszczalne jest powierzenie całości zamówienia 
podwykonawcy. 
Pytanie nr 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 nr 3 
Powierzchnię objętą sprzątaniem oraz zakres prac porządkowych Zamawiający zamieścił 
w załączniku nr 3 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia. Ww. załącznik i wszystkie 
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania Zamawiający zamieścił na swojej 
stronie internetowej.   
Pytanie nr 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- 

prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez 
obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 

2. 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 nr 4 
1) Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

oraz aktualnych cen rynkowych. 
2) Zgodnie z art. 32 ust. 1 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT.   
Pytanie nr 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 nr 5 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
Pytanie nr 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 nr 6 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
Pytanie nr 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 nr 7 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
Pytanie nr 8 
„Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie mydła w płynie, 
papieru toaletowego, ręczników papierowych i odświeżaczy powietrza. Jeżeli tak, 
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a) prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie –wkłady jednorazowe czy na 
mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy 
o wskazanie producenta dozowników. 
b) prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma 
Zamawiający? 
c) prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na 
ręczniki w roli – ma Zamawiający? 
d) prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) 
oczekuje Zamawiający?” 
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczania mydła w płynie, papieru 
toaletowego, ręczników papierowych i odświeżaczy powietrza. 
Pytanie nr 9 
„Zamawiający wymaga środka do dezynfekcji rąk. Prosimy o wskazanie jakie ilości 
preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane?” 
Odpowiedź nr 9 
Preparat do dezynfekcji rąk będzie wymagany tylko podczas sprzątania pomieszczeń, celem 
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Wykonawcy. 
Pytanie nr 10 
„W związku z koniecznością zapewnienia środka chwastobójczego, prosimy o potwierdzenie, 
że ilość wymaganych zabiegów z użyciem środka chwastobójczego jest zgodna z zapisami 
w instrukcji stosowania tego preparatu.” 
Odpowiedź nr 10 
Odchwaszczanie roślin powinno odbywać się regularnie w miarę potrzeb, zgodnie z zapisem 
w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ oraz zgodnie z instrukcją użytkowania na preparacie, 
który wybierze i zastosuje Wykonawca. 
Pytanie nr 11 
„Prosimy o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do 
obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie dodatkowej dezynfekcji powierzchni 
dotykowych? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością będzie wymagane wykonanie tych 
czynności?” 
Odpowiedź nr 11 
W przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii dodatkowa dezynfekcja powierzchni 
dotykowych nie będzie należała do obowiązków Wykonawcy. 

Pytanie nr 12 
„Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych 
kar umownych o 50%. W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to 
zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu 
narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak 
ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem 
zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem 
dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, 
m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14. Zamawiający próbuje 
wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia 
społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na 
swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, 
nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak 
i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać 
opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania 
uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również 
zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane 
odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, 
lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie 
Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych 
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założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez 
obniżenie wysokości kar umownych, zróżnicowanie ich wysokości w stosunku o rangi, 
skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z 
jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, 
z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”. 

Odpowiedź nr 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany  we wzorze 
umowy. Wysokość kar nie jest wygórowana i jest adekwatna do wartości  szacunkowej 
zamówienia. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca powinien założyć, że 
przy właściwej organizacji pracy usługę będzie realizował należycie. Pojęcie rażącego 
wygórowania kary nie jest pojęciem prawnym a zwrotem niedookreślonym. W omawianych 
zapisach  nie ma zachwiania relacji pomiędzy  wysokością wynagrodzenia  za wykonane 
zamówienie a wysokością  zastrzeżonej kary umownej. Wobec proporcjonalności kar 
zastosowanych w niniejszym wzorze umowy  nie ma podstaw do zmian treści umowy. 
Pytanie nr 13 
„W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 
ustawy prawo zamówień publicznych, wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ 
postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych 
oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian 
w łączącej strony umowie tj. postanowień w brzmieniu:  
1. „Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, 
w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  
2. Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 
ustawy Pzp w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących podstawą 
zmiany, może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 
negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia.  
3. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć:  
a) zmianę stawki podatku od towarów i usług,  
b) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia 
dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom 
biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,  
c) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia 
dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, przysługującego 
odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy 
w sprawie zamówienia,  
d) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy 
o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na 
podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego odpowiednio biorącym udział 
w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia neto tych osób.  
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4. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego paragrafu 
dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia 
w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany:  
a) wysokości podatku od towarów i usług,  
b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,  
c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,  
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym,  
e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość 
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-e” niniejszego paragrafu 
Wykonawca przedstawia:  
a) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia,  
b) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w niniejszym 
punkcie lit. „a”, aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami 
biorącymi udział w realizacji zamówienia,  
c) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty 
wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa 
w niniejszym punkcie lit. „a”, odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy o pracę bądź 
umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią 
zmianę wynagrodzenia.  
7. Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa 
w ust. 2, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą 
ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.  
8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 
negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony 
porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty 
wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony.  
9. Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy 
o zamówienie publiczne.”   
Uzasadnienie:  
Przeniesienie do treści wzoru umowy treści art. 142 ust.5 pzp nie można uznać za 
wystarczające. Pozostawia bowiem szereg problemów praktycznych odnoszących się do 
rzeczywistej możliwości skorzystania przez Wykonawcę z przywołanego powyżej 
uregulowania. Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego wyczerpującego 
określenia SIWZ, którego jednym z elementów jest wzór umowy. Mając powyższe na 
uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy o propozycje zgłoszone 
przez Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia zmiany wynagrodzenia 
w momencie jej zaistnienia” 
Odpowiedź nr 13 
Odpowiedź jak na pytanie nr 1. 
Pytanie nr 14 
„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 
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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 nr 14 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot, niż 
wykonawca.  Z istoty konstrukcji Konsorcjum wynika, że to podmiot reprezentujący 
Konsorcjum przed Zamawiającym działa we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 
i rozliczeniem umowy (w tym wystawiania faktur VAT). 
Pytanie nr 15 
„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 nr 15 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot 
niż Wykonawca. Z istoty konstrukcji Konsorcjum wynika, że to podmiot reprezentujący 
Konsorcjum przed Zamawiającym działa we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 
i rozliczeniem umowy (w tym także wystawiania faktur VAT). 
Pytanie nr 16 
„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 nr 16 
Zamawiający wymaga  aby pracownicy wykonujący czynności wskazane w pkt. II-III Opisu 
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 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 zaproponowana zmianę. Zamawiający jako 
jednostka sektora finansów publicznych nie może zgodzić się  na proponowany zapis. 
Pytanie nr 17 
„Czy usługa obejmuje mycie okien wymagających użycia technik alpinistycznych. Jeśli tak 
prosimy o podanie metrażu w/w z podziałem na poszczególne zadania.” 
Odpowiedź nr 17 
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt V wskazał 
metraż okien mytych z użyciem technik alpinistycznych lub z wysięgnika. Przedmiotowe 
postępowanie nie jest podzielone na zadania. 
Pytanie nr 18 
„Ile osób obecnie świadczy usługę przy realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem           
i w jakich godzinach wykonują swoje obowiązki.” 
Odpowiedź nr 18 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
Pytanie nr 19 



 
7 

„Prosimy o wskazanie miesięcznej wartości netto i brutto z faktur obecnych. Wykonawców 
usługi dla poszczególnych części z miesięcy październik 2019 oraz kwiecień , maj 2020.” 

Odpowiedź nr 19 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
Pytanie nr 20 
„Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem zarażenia 
koronawirusem i wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii, Zamawiający dopuszcza 
zawarcie umowy o zamówienie publiczne oraz wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie pisemnej, podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym?” 

Odpowiedź nr 20 
Zamawiający  nie wyraża zgody na zawarcie umowy  o zamówienie publiczne poprzez 
złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli Wykonawca złoży zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zgodnie  z § 19 ust. 1 lit. a  umowy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość przedłożenia dokumentu potwierdzającego fakt dokonania ww. zabezpieczenia  
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Pytanie nr 21 
„Proszę o informację, jak będą realizowane obowiązki stron w przypadku wystąpienia tzw. 
„siły wyższej”. Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia pandemią 
koronawirusa,  wnoszę o wprowadzenie do wzorca umowy postanowień dotyczących 
wystąpienia siły wyższej. Poniżej przykładowe zapisy, które zamawiający – wzorem innych 
zamawiających publicznych - mógłby wprowadzić do wzorca umowy: 
SIŁA WYŻSZA 
1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 
2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy 
ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencję finansowe (w tym 
odsetki, kary albo inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą 
Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 
3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest 
niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, 
ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które 
uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy. 
4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron 
o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 
która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 
wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 
również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 
których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 
5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 
obowiązków wynikających z Umowy.” 

Odpowiedź nr 21 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do wzoru umowy. 
Pytanie nr 22 
„Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną usługę 
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający akceptuje 
wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych 
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się 
z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 
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Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 
nieustrukturyzowanych faktur , faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 
106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 
710, z późn. zm.). Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 
……………  
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 
adresu mailowego. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony 
Zamawiającego jest …………………….” 
Odpowiedź nr 22 
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 
Pytanie nr 23 
„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca 
w skład konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. 
Wykonawcy składają oferty jako konsorcjum firm. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 11.09.2019 r.; poz. 1843) 
wykonawca posiada pełną dowolność w kreowaniu składu konsorcjum oraz w podziale 
obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum. W konsekwencji 
Zamawiający wybierając ofertę wykonawcy będącego konsorcjum, nie ma możliwości 
wpływać na sposób podziału zakresu realizacji usługi wewnątrz konsorcjum oraz na treść 
samej umowy konsorcjum. Zamawiający ma prawo jedynie do wglądu do treści umowy 
konsorcjum w zakresie jego składu i podziału obowiązków pomiędzy członków konsorcjum.  
W ramach realizacji umowy każda z firm wchodząca w skład konsorcjum wykonuje 
odmienne czynności dające w sumie pełny zakres realizacji przedmiotu umowy. Każda z firm 
wchodzących w skład konsorcjum za wykonane usługi zobowiązana jest mocą przepisów 
prawa podatkowego do wystawienia faktury VAT na rzecz podmiotu, dla którego usługę 
wykonała – czyli w tym przypadku dla Zamawiającego. Wystawianie faktur na lidera 
konsorcjum przez członków konsorcjum może być uznane za nieprawidłowe z przyczyn 
podatkowych podczas kontroli przez organy podatkowe. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny 
podatkowej, o wspólnym przedsięwzięciu należy mówić w każdym przypadku, gdy co 
najmniej dwa podmioty podejmują się współpracy w realizacji określonego, i najczęściej w 
miarę precyzyjnie zdefiniowanego, celu gospodarczego. Podmioty te zawierają więc umowę 
gospodarczą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, które ze względu na potencjał 
finansowy, zakres przedmiotowy lub kompetencyjny przekracza możliwości jednego tylko 
podmiotu – umowę konsorcjum. 
Kluczowe jest jednak, że na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), 
wspólne przedsięwzięcie czy konsorcjum nie posiada statusu podatnika. Oznacza to, że 
podatnikami podatku dochodowego są poszczególni członkowie takiej grupy gospodarczej 
(czyli podmioty współpracujące). 
Jednocześnie, jako podstawę do indywidualnego rozliczania należy wskazać art. 8, art. 19a, 
art. 106 b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174 ze zm. Zgodnie z którymi, jeśli podatnik VAT (konsorcjant) świadczy usługę 
bezpośrednio na rzecz zamawiającego, to jest zobligowany do rozliczenia VAT należnego od 
tego świadczenia i wystawienia faktury na rzecz odbiorcy świadczenia czyli Zamawiającego. 
Mając na uwadze różnorodność czynności składających się na przedmiot zmówienia, często 
zdarza się, że poszczególne usługi realizowane w ramach całego przedmiotu umowy 
opodatkowane są różnymi stawkami podatku VAT, dlatego też, aby zapewnić przejrzystość 
podatkową, uzasadnione jest wystawianie faktur przez członków konsorcjum bezpośrednio 
Zamawiającemu jako faktycznemu odbiorcy usługi. Powyższe wynika, z faktu, że członek 
konsorcjum świadczący usługę opodatkowaną w innym wymiarze niż 23% lub zwolnioną 
z podatku z powodu rodzaju świadczonej usługi, jako jedyny podmiot w ramach konsorcjum 
ma możliwość wystawienia faktury zgodnie z przysługującym mu zwolnieniem z podatku lub 
innym niż 23 % podatkiem VAT. Każdy z pozostałych członków w tym lider konsorcjum – 
świadczący usługi oprocentowane 23 % podatkiem VAT nie ma możliwości,  wystawienia 
faktur ze zwolnieniem podatkowym lub w innym wymiarze niż 23 %. Wystawienie przez 
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lidera konsorcjum faktury zbiorczej na Zamawiającego zawierającego m.in. określenie 
wynagrodzenia za usługę np. zwolnioną z podatku, może być kwestionowane przez organy 
podatkowe i uznane za nieprawidłowe – bowiem lider jako konkretny płatnik podatku nie ma 
prawa korzystać ze zwolnień od podatku w ramach swojej działalności. 
Innymi słowy – każdy podmiot gospodarczy może świadczyć usługi i pobierać za nie 
wynagrodzenie w ramach przedmiotu swojej działalności i posiadanych uprawnień. 
Niedopuszczalne jest pobieranie wynagrodzenia, a tym bardziej wystawienia faktur za 
usługi, co do których dany podmiot nie posiada odpowiednich licencji, pozwoleń czy też 
przywilejów podatkowych w postaci np. zwolnienia z podatku lub obniżonej stawki podatku.  
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 8.07.2013 r. IPPP1/443-377/13-3/AS wydał 
opinię  w sprawie „rozliczenia konsorcjum - podział przychodów i kosztów”, w której 
napisano: „Zawarcie umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze - umowy konsorcjum - 
nie ma na celu powstania nowego swoistego podmiotu gospodarczego, lecz stanowi 
porozumienie stron w zakresie realizacji wspólnego celu gospodarczego. Odnośnie 
rozliczenia podatku VAT przez uczestników konsorcjum, stwierdzić należy iż zgodnie z art. 
15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, 
o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Oznacza to, że z 
punktu widzenia VAT każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. 
Podatnikiem nie jest i nie może być natomiast samo konsorcjum. Dlatego też podmioty 
działające w ramach konsorcjum powinny do wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z 
podmiotem, na rzecz którego konsorcjum świadczy usługę stosować ogólne zasady w 
zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.” 
Zawarcie umowy konsorcjum nie prowadzi do powstania nowego bytu prawnego. 
W szczególności konsorcjum nie posiada zdolności prawnej lub zdolności do czynności 
prawnych – w zdolność tą wyposażone są natomiast podmioty tworzące konsorcjum (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt. VI ACa 83/16). Powyższe 
dotyczy również konsorcjum tworzonego w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie 
publiczne, zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 grudnia 2014 
r., sygn. akt: I ACa 1308/14: Brzmienie przepisu art. 23 ust. 3 Pzp przesądza 
jednoznacznie, iż konsorcjum na gruncie tej ustawy nie posiada podmiotowości prawnej, co 
oznacza, że nie jest odrębnym podmiotem (wykonawcą), a raczej „sumą pojedynczych 
wykonawców”. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 28 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 
29/15: Konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym kreowanym umową, w wyniku której 
powstaje stosunek prawny konsorcjum, w którym każda z jego stron (konsorcjant) 
zobowiązuje się do określonego uczestnictwa w konsorcjum i do oznaczonego działania na 
jego rzecz, a tym samym na rzecz pozostałych konsorcjantów dla osiągnięcia celu, dla 
którego umowa została zawarta. Konsorcjanci zobowiązują się do działań i świadczeń 
zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przyjętego przez konsorcjum, 
zobowiązując się do wspólnego działania. „Wspólność” celu gospodarczego jest 
podstawowym atrybutem konsorcjum. Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w kc, jest 
zatem zaliczana do umów nienazwanych kreowanych treścią umowy w ramach swobody 
kształtowania stosunku zobowiązaniowego przewidzianej w art. 3531 kc i traktowana jako 
umowa, do której stosuje się odpowiednio przepisy art. 860–875 kc. 
Umowa konsorcjum winna wskazywać podmiot uprawniony do reprezentowania konsorcjum 
na zewnątrz i podejmowania czynności w imieniu pozostałych jego członków (tzw. lider 
konsorcjum).  
W myśl art. 141 Pzp: Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. 
Solidarna odpowiedzialność podmiotów tworzących konsorcjum oznacza, że zamawiający 
może żądać wykonania umowy o zamówienie publiczne od wszystkich członków konsorcjum, 
kliku spośród nich lub każdego z osobna, zaspokojenie roszczenia zamawiającego przez 
jednego z konsorcjantów zwalnia zaś pozostałych. Nie jest możliwe wyłączenie solidarnej 
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odpowiedzialności konsorcjum wykonawców względem zamawiającego w drodze umowy, 
natomiast wzajemny podział zadań przyjęty w umowie konsorcjum wywołuje wyłącznie 
skutki wewnętrzne pomiędzy jego członkami. 
Z powyższego wynika, że istota umowy konsorcjum nie uzasadnia tego, by Zamawiający 
mógł przyjmować faktury tylko od jednego pomiotu wchodzącego w skład konsorcjum. 
Zgodnie z zasadą – Konsorcjum ponosi odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego, 
a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę lub 
dostawę każdemu z członków konsorcjum wg ustalonego w umowie wynagrodzenia. Jest 
zatem w pełni uzasadnione i konieczne ze względu na przepisy prawa podatkowego, aby 
wynagrodzenie należne Wykonawcy, będącemu konsorcjum firm, było płatne zgodnie 
z fakturami VAT, wystawionymi przez każdego z członków konsorcjum realizujących usługę 
na kwoty, które w sumie stanowią wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź nr 23 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot 
niż Wykonawca. Z istoty konstrukcji Konsorcjum wynika, że to podmiot reprezentujący 
Konsorcjum przed Zamawiającym działa we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 
i rozliczeniem umowy (w tym także wystawiania faktur VAT). 
Pytanie nr 24 
„Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte 
wykonywanie usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, 
zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, 
zastrzeżonych przez Zamawiającego.  
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów 
Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego 
w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad 
zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 11.09.2019 r.; poz. 1843) , które 
może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych 
z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie 
m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. 
Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma 
charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie 
przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 
bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji 
prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować 
winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. 
w związku z art. 58 § 1 k.c.” 

Odpowiedź nr 24 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany we wzorze 
umowy. Wysokość kar nie jest wygórowana i jest adekwatna do wartości  szacunkowej 
zamówienia. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca powinien założyć, że 
przy właściwej organizacji pracy usługę będzie realizował należycie. Pojęcie rażącego 
wygórowania kary nie jest pojęciem prawnym a zwrotem niedookreślonym. W omawianych 
zapisach  nie ma zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonane 
zamówienie a wysokością  zastrzeżonej kary umownej. Wobec proporcjonalności kar 
zastosowanych w niniejszym wzorze umowy  nie ma podstaw do zmian treści umowy. 
Pytanie nr 25 
„Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego 
stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem. 
W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie 
zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 
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czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla 
każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury 
postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za 
wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku 
prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane 
dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie 
dynamikę życia gospodarczego, czyli  pojawianie się nowych technologii wykonywania 
zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze 
stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do 
zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy 
prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów” 

Odpowiedź nr 25 
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Pzp na czas określony tj. okres 12 miesięcy. 
Postanowienie umożliwiające 3–miesięczne wypowiedzenie umowy nie jest dopuszczalne 
z punktu widzenia celów, którymi są umowy z zakresu zamówień publicznych. Zamawiający 
nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu umożliwiającego jej rozwiązanie z zachowaniem 
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ponieważ w określonych przypadkach niweczyłoby 
to cel umowy i stawiało zmawiającego w trudnej sytuacji. 
Pytanie nr 26 
„Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia 
umownego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych?  
Zamawiający nie zamieścił w umowie, ani w zasadniczej części siwz zapisów dotyczących 
waloryzacji wynagrodzenia w innych okolicznościach niż wynikające z art. 142 ust. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie zamawiający nie wykluczył zmian do umowy 
dokonywanych w oparciu o art. 144 ustawy pzp. Wobec powyższego, mając na uwadze długi 
okres realizacji zamówienia oraz dynamikę wzrostu cen towarów i usług – (Ceny towarów 
i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły 
o 0,2% (przy wzroście cen towarów – o 0,6% i spadku cen usług – o 0,9%).  
W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
wzrosły o 2,4% (w tym usług – o 3,3% i towarów – o 2,0%)) - dążąc do ustalenia 
optymalnej ceny za wykonanie przedmiotowej usługi (tj. bez zbędnego podnoszenia ceny 
ofertowej o rezerwę na wypadek ewentualnego dalszego wzrostu cen produktów, surowców, 
materiałów oraz energii) prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu o treści: „Strony 
ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot podlega raz do roku (w pierwszym kwartale 
każdego rozpoczętego roku realizacji umowy) waloryzacji według wskaźnika wzrostu cen, 
publikowanego przez GUS w Biuletynie Statystycznym. Waloryzacja będzie naliczana od 
dnia ........... 20….r. Naliczenie waloryzacji następuje wskaźnikiem za rok poprzedni”.” 
Odpowiedź nr 26 
Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia  umownego o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp 
Zamawiający w  § 21 wzoru umowy określił możliwość dokonania zmian waloryzacyjnych 
i nie przewiduje ich rozszerzenia poprzez wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 

 
Jednocześnie Zamawiający poprawia: 

1) w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3 do SIWZ,  
a) ust. IV: 

Zamiast: 
Zakres prac wykonywanych dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy, w terminie 
wskazanym przez kierownika obiektu (dotyczy pomieszczeń wyszczególnionych w pkt I 
ppkt 1-5 o powierzchni 3.133,64 m2) 
Powinno być: 
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Zakres prac wykonywanych dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy, w terminie 
wskazanym przez kierownika obiektu (dotyczy pomieszczeń wyszczególnionych w pkt I 
ppkt 1-6 i 8, o powierzchni 4070,64 m2) 

b) ust. IX, zdanie przedostatnie: Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: 
Zamiast: 
powierzchnia wewnętrzna - 6 059,14 m2 
Powinno być: 
powierzchnia wewnętrzna - 6 095,14 m2 

2) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. II pkt 1.1 oraz w ogłoszeniu 
o zamówieniu sekcja II pkt 1.4 i 2.4: 
Zamiast: 
powierzchnia wewnętrzna - 6 059,14 m2 
Powinno być: 
powierzchnia wewnętrzna - 6 095,14 m2 

 
Działając w myśl art. 12a pkt 2 ppkt 1  ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i przekazuje sprostowanie ogłoszenia  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 

Termin składania ofert i wniesienia wadium:  do  16.09.2020 r. do godz. 10:15. 

Termin otwarcia ofert:   16.09.2020 r. o godz. 12:00. 

   

            

                                                                                        REKTOR 

                                                                        prof. dr hab. Adam Jezierski 


