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nr postępowania: BZP.2711.16.2021.BO 

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 i na posesji 
Kampusu Grunwaldzkiego UWr pomiędzy ul. Wyszyńskiego, ul. Szczytnicką, ul. Polaka, ul. 
Joliot-Curie we Wrocławiu. 

 
INFORMACJA NR 3. 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 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
 
Pytanie 1. Po wprowadzonych zmianach w formularzu ofertowym zał. nr. 1 do SWZ polegającym 
na wprowadzeniu do wyceny usługi “Miesięczne  wynagrodzenie za czynności związane z 
ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem 
epidemii” pytamy czy usługa ta powinna być obciążona jedną stawką VATu? 
Wg. OPZ zał. nr 8 do SWZ Część A pkt III oraz część B pkt IV mówiące o czynnościach 
wykonywanych związku z zagrożeniem Covid19 – prace te są wykonywane na terenach 
zewnętrznych (część A) i wewnętrznych (Część B) w związku z powyższym czy należałoby 
zastosować dwie stawki podatku VAT. 
Odpowiedź 1. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. Na 
Zamawiającym spoczywa obowiązek weryfikacji stawki podatku VAT zastosowanej przez 
Wykonawców w złożonych ofertach. 
W opinii Zamawiającego, usługa związana z dezynfekcją w związku z występowaniem stanu 
epidemii (COVID) wskazana w Opisie Przedmiotu Zamówienia przedmiotowego postępowania 
(Załącznik nr 8 do SWZ) nie mieści się w kwalifikacji PKWiU, na podstawie której można by 
zastosować obniżoną stawkę VAT. Nie ma również podstaw, by do tej usługi zastosować zwolnienie 
z VAT. 
 
Pytanie 2. Czy wprowadzenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenie 
epidemicznego lub stanu epidemii będzie skutkowała zmniejszeniem zakresu wykonywanych prac a 
co za tym idzie zmniejszeniem kwoty wystawianej faktury? 
Odpowiedź 2. Informacja dotycząca zmniejszenia zakresu wykonywanych prac, a co za tym 
idzie zmniejszenia kwoty wystawianej faktury jest zamieszczona w par. 18 ust. 3 pkt 3 Wzoru 
Umowy stanowiącego zał. nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie 3. Czy wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenie 
epidemicznego lub stanu epidemii będzie skutkowało rozszerzeniem wykonywanych prac o 
czynności wycenione w formularzu oferty jako “Miesięczne wynagrodzenie za czynności związane z 
ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem 
epidemii” i powiększenia o tą kwotę miesięcznej faktury ryczałtowej za sprzątanie pomieszczeń i 
posesji? (Formularz ofertowy Lp. 1 Sprzątanie pomieszczeń, Lp. 2 Sprzątanie posesji)). 
Odpowiedź 3. Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 2. 
 



Pytanie 4. Zamawiający zmienił formularz cenowy dodając pozycję: „Miesięczne wynagrodzenie 
za czynności związane z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia 
epidemicznego lub stanem epidemii”. 
Czynności związane z zagrożeniem epidemiologicznym w specyfikacji warunków zamówienia 
przewidziane są zarówno dla prac związanych z utrzymaniem terenu zewnętrznego, które są 
opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%, jak i powierzchni wewnętrznych, które są 
opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%. 
W świetle ustawy, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek ustalenia prawidłowej stawki VAT. Czy w 
rubryce przy zastosowanej stawce VAT można wpisać dwie wartości – 23% i 8% a wartość podatku 
wyliczyć dla obydwu stawek? 
Odpowiedź 4. Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1. 
 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach, działając w oparciu o art. 137 
ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze 
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Uniwersytet Wrocławski przedłużył termin składania 
i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą oraz zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 przekazał 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminów w treści SWZ w Rozdz. XII pkt 1 i Rozdz. XIV pkt 
1 i 8). 

Zmieniony termin składania ofert: 26.07.2021r. do godz. 10:00. 
Zmieniony termin otwarcia ofert: 26.07.2021r. o godz. 11:00. 
Zmieniony termin związania ofertą: 23.10.2021r. 
 
Informacja o ww. zmienionych terminach została zamieszczona w Informacji nr 2 z dnia 

16.07.2021r. 
 
 
mgr Barbara Starnawska 
DYREKTOR GENERALNY 


