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Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania) 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na 
posesji wokół budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych 
przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. 

 
INFORMACJA NR 1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
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 1. Możliwość zmiany treści umowy, zgodnie z art. 436 ust. 2 lit.b) oraz 439 ust. 
1 uPzp, została przewidziana w § 18 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w obszarze całości przedmiotowego 
postępowania? 
Odpowiedź 2. Zgodnie z art. 462 ust. 1 uPzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy, zatem niedopuszczalne jest powierzenie podwykonawstwa  w obszarze 
całości przedmiotowego postępowania. 
Zgodnie z treścią Uchwały KIO z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie o sygn.. akt KIO/KU 67/1+6 
(…) w zamówieniach publicznych zakazane jest zlecenie całości zamówienia przez 
wykonawcę jego wykonawcom. (…) Mogą zatem wykonawcy powierzyć podwykonawcom 
każdą część zamówienia, byle one łącznie nie objęły jego całości (…)”. 
 
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 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 3. Dane podane w SWZ zostały opracowane w oparciu o wieloletnie umowy na 
sprzątanie powierzchni. Budynki oraz posesje są obiektami stałymi i ich powierzchnie nie ulegają 
zmianom. Potrzeby zweryfikowane są tylko zgodnie z aktualnymi potrzebami (np. doraźne 
remonty). Poprzedni przetarg na sprzątanie miał miejsce w 2008 r., następnie usługa była 
realizowana zasobami własnymi Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

z up. 
prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
Prorektor ds. badań naukowych 


