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DE-WZP.261.1.2019.JJ.4                              Warszawa, 2019-01-30 
 
 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-
WZP.261.1.2019.JJ. 

 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  

 
Pytanie nr 1: 
„Dotyczy pkt I ppk  1) czy podana liczba osób przebywających w budynku każdego dnia obejmuje 
również osoby odwiedzające – interesanci, zjazdy, szkolenia itp.” 
 
Odpowiedź: 
Podana liczba obejmuje również osoby odwiedzające Ministerstwo. 
 
Pytanie nr 2: 
„Dotyczy pkt. II  ppk 2a)  - proszę o podanie powierzchni pomieszczeń, które należy sprzątnąć 
w obecności użytkowników lub pod nadzorem.” 
 
Odpowiedź: 
Powierzchnia, którą należy sprzątać pod nadzorem upoważnionego pracownika stanowi ok. 10% 
powierzchni budynku, tj. ok. 1300 m2. 
 
Pytanie nr 3: 
„Dotyczy: pkt. II ppk 8) cyt. „UWAGA: W budynku przeprowadzane są prace remontowe, które mogą 
wymagać dodatkowego, ponadstandardowego sprzątania w nocy lub w dni wolne od pracy.” 
Proszę podać harmonogram remontów, jakiej powierzchni, w m2, będą dotyczyły, i jaki będzie ich zakres 
lub inne dane np. ile razy w roku, ile osób powinna firma przygotować do tych prac, lub ilość godzin 
w okresie trwania umowy, która należy wziąć pod uwagę podczas wyceny na sprzątanie poremontowe.”  
 
Odpowiedź: 
W roku 2019 planowane są dwa przedsięwzięcia remontowe: 

 pierwsze: kwiecień – czerwiec (ok. 147 m2), 
 drugie: czerwiec – wrzesień (ok. 140 m2). 

Zakres dodatkowych prac w związku z wykonywanymi pracami remontowymi polega na konieczności 
zwiększonej częstotliwości sprzątania powierzchni i pomieszczeń przyległych do remontowanych części 
obiektu. W czasie prowadzenia prac remontowych może wystąpić konieczność usunięcia dodatkowych 
śladów na posadzce w pobliżu remontowanych pomieszczeń, a także wzmożona ilość pyłu (kurzu), 
dodatkowe zabrudzenia w windzie itp. Każda firma remontowa realizująca właściwy przedmiot umowy 
jest zobowiązana do przywrócenia porządku po robotach budowlanych. Natomiast firma sprzątająca, 
w pomieszczeniach świeżo wyremontowanych ma zadanie przygotowanie tych pomieszczeń do 
eksploatacji poprzez odkurzanie na sucho i mycie na mokro zabrudzonych powierzchni, mycie szyb i ram 
okiennych, itp. Liczbę osób koniecznych do utrzymywaniu porządku w budynku, w związku 
z realizowanymi pracami remontowymi ustala samodzielnie Wykonawca wypełniając warunki umowy. 
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Pytanie nr 4: 
„Czy pracownicy wymienieni w załączniku nr 1 do umowy w punkcie 3 mogą wykonywać czynności 
opisane w punkcie 2? Czy muszą być to inne osoby? Jeżeli muszą to być inne osoby, to ilu pracowników 
wymaga Zamawiający do wykonania czynności opisanych w punkcie nr 2? Jakiej powierzchni dotyczy 
punkt nr 2?” 
 

Odpowiedź: 
Pracownicy wymienieni w załączniku nr 1 do umowy w punkcie 3 mogą również wykonywać czynności 
opisane w punkcie 2. 

Powierzchnia, którą należy sprzątać pod nadzorem upoważnionego pracownika stanowi ok. 10% 
powierzchni budynku, tj. ok. 1300 m2. 

 

Pytanie nr 5: 
„Jakiej ilości osób wymaga Zamawiający w celu wykonania usługi opisanej  w punkcie nr 1?” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby prace przedstawione w pkt 1 były wykonywane należycie, zgodnie 
z warunkami umowy. Zamawiający nie określił liczby osób niezbędnych do realizacji tych prac, 
pozostawiając Wykonawcy decyzję w tym zakresie. 

 
Pytanie nr 6: 
„Czy w przypadku posprzątania wszystkich powierzchni w godzinach 16:15-22:00, Zamawiający wymaga 

również zapewnienia osób w godzinach 6:00-8:00? Jeżeli tak, proszę o podanie ilości osób.” 

 

Odpowiedź: 
Przedstawiony w rozdz. II pkt 1  przedział czasowy stanowi informację dla Wykonawcy o godzinach, 
w których występuje możliwość wykonania opisanych prac. Pracownicy Wykonawcy mogą, w ramach 
własnego harmonogramu, realizować przedmiot umowy w tym przedziale czasowym. 

 
Pytanie nr 7: 
„Czy usługa opisana w punkcie nr 4 musi być wykonana w przedziale czasowym od 7:00-17:00? 

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w każdy dzień 1 osobą pracującą 10 godzin?” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby w godzinach 7:00 do 17:00 w dni robocze co najmniej jeden pracownik 
wykonywał codziennie czynności wymienione w lit. a, raz w tygodniu w lit. b, raz w miesiącu w lit. c. 
Zamawiający nie wymaga, aby pracownik realizujący przedmiot umowy z rozdz. II pkt 4 był obciążony 10-
cio godzinnym systemem pracy każdego dnia. Natomiast, Zamawiający wymaga, aby do prac 
wykazanych w niniejszym punkcie była wyznaczona co najmniej jedna osoba w danym dniu. 
Przedstawione zadania mogą realizować również dwie osoby, pracując w modelu pracy zmianowej lub 
w innych konfiguracjach ze względu na potrzeby procesu pracy.  

 

Pytanie nr 8: 
„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: 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: 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: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) polegającej na tym, że w załączniku: 

 nr 1 do SIWZ w § 5 Istotnych postanowień umowy zapis w brzmieniu:  

„1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przez 
okres 12 miesięcy nie przekroczy kwoty …………. zł brutto (słownie złotych: ………………..). 

2. Płatność za usługę będzie dokonywana w częściach „z dołu", po upływie danego okresu 
rozliczeniowego w wysokości …….. zł brutto każda (słownie złotych: ……….) za miesiąc. 

3. Ustala się okres rozliczeniowy w każdym miesiącu obejmujący okres od pierwszego do 
ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

4. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie za ten okres 
zostanie obliczone proporcjonalnie do okresu wykonania usługi w tym miesiącu.   

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności w terminie do 21 dni od otrzymania 
prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach. 

6. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego.”. 

 

 zostaje zmieniony na zapis w brzmieniu: 

„1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przez 
okres 12 miesięcy nie przekroczy kwoty …………. zł brutto (słownie złotych: ………………..). 

2. Płatność za usługę będzie dokonywana w częściach „z dołu", po upływie danego okresu 
rozliczeniowego w wysokości …….. zł brutto każda (słownie złotych: ……….) za miesiąc. 

3. Ustala się okres rozliczeniowy w każdym miesiącu obejmujący okres od pierwszego do 
ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

4. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie za ten okres 
zostanie obliczone proporcjonalnie do okresu wykonania usługi w tym miesiącu.   

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności w terminie do 21 dni od otrzymania 
prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach. 
Zamawiający akceptuje stosowanie w formie elektronicznej faktur oraz duplikatów faktur 
w formacie PDF, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tj. Dz.U. z 2018 poz.2174 z poźn.zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu 
wysyłane z adresu e-mail Wykonawcy ………………………………………. na adres e-mail: 
Zamawiającego: Sekretariat.BA@men.gov.pl. Zamawiający zobowiązuje się do 
poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu e-mailowego. 

6. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego.” 

 W Rozdziale 7 ust. 15 SIWZ zapis w brzmieniu: 

„Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważnione 
są osoby: 

mailto:Sekretariat.BA@men.gov.pl
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- w sprawach merytorycznych: Pan Jarosław Giersz  tel. 22 347-42-30, 
- w sprawach proceduralnych: Pani Joanna Jaskulska  tel. 22 347-46-80”. 
 

 zostaje zmieniony na zapis w brzmieniu: 

„Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważnione 
są osoby: 
- w sprawach merytorycznych: Pan Stanisław Rocki  tel. 22 347-48-88, 
- w sprawach proceduralnych: Pani Joanna Jaskulska  tel. 22 347-46-80”. 

 

 W Rozdziale 10 SIWZ dodaje się ust. 27 w brzmieniu: 

„Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert, 
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:30 – 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu 
uzgodnienia terminu należy skontaktować się z Panem Stanisławem Rockim tel. (22) 34-74-888. 
Jednocześnie informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych 
wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo 
zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści SIWZ.”.  

 

Pytanie nr 9: 
„Wnoszę o wprowadzenie do par. 6 Umowy, zapisu: „Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia 

pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego 

bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 6 Istotnych Postanowień Umowy (zwanych dalej IPU) 
bez zmian. 

 

Pytanie nr 10: 
„Wnoszę o obniżenie kary umownej w par. 6 ust. 1-9 Umowy o 50%. Zaproponowana sankcja przez 

Zamawiającego jest zbyt wygórowana i winna zostać obniżona. Te drastycznie wysokie kary umowne 

w naszej ocenie wywołują niczym  nie uzasadnione korzyści dla Zamawiającego. Ponadto zastrzeżenie 

kar umownych w takiej wysokości (jak zawarto w umowie) są sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego w rozumieniu art. 58 par. 2 i art. 3531 k.c., a tym samym z mocy prawa powinny zostać 

uznane za nieważne. Zapisy umów nie powinny faworyzować jednej ze stron. W takim przypadku mamy 

do czynienia ze zbyt wygórowanymi karami umownymi, wobec powyższego żądanie zmiany zapisów 

w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 29 

czerwca 2009 roku (KIO/UZP 767/09) przedstawia pogląd, zgodnie z którym mimo, iż sytuacja 

Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko 

swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i strać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były 

zrównoważone.  

Wobec powyższego wnoszę o zmniejszenie kar zawartych w par. 6 ust. 1-9 Umowy.” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia bez zmian dotychczasowe zapisy §6 ust. 1-9 IPU. 

 

Pytanie nr 11: 
„Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca 

na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?” 

 

Odpowiedź: 
Tak, Wykonawca na etapie realizacji umowy zawiadamia Zamawiającego o podwykonawcach mających 
uczestniczyć w realizacji zamówienia, którzy nie byli mu znani na etapie składania oferty.  
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Pytanie nr 12: 
„Czy do realizacji usługi potrzebne będzie stosowanie technik alpinistycznych?” 

 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wymaga stosowania technik alpinistycznych. 

 

Pytanie nr 13: 
„Czy pracownicy podwykonawcy (np. alpiniści) musza być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę? 
Zaznaczamy, ze większość podwykonawców nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Wnoszę zatem 
o możliwość zatrudnienia alpinistów na podstawie umów cywilnoprawnych. Pragnę zwrócić uwagę, 
iż są to prace sezonowe, wykonywane często raz na 2-3 miesiące.” 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający wymaga, aby wszyscy Pracownicy świadczący usługi, niezbędne 
do realizacji zamówienia, określone w punktach II.1-10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia byli 
w okresie realizacji zamówienia zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 
917 ze zm.). 
 

Pytanie nr 14: 
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno zamawiającego jak i wykonawcy, w związku 
z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wzajemnego powierzania przetwarzania danych osobowych. 
 

Pytanie nr 15: 
„Wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia – dotyczącego grupy kapitałowej – jako 
skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art. 24 ust. 5 pkt. 11 – tj. 3 dni. 
Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w formie pisemnej – poczta 
polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach nowelizacji 
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ostaw (zwaną dalej „Ustawą”). Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też       
e-maila, pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki 
określone w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie wskazał 
w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 
3 dni, stad wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we wskazanym powyżej terminie 
faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia – dotyczącego grupy kapitałowej – jako 
skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz z rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, 
ze zm.), oświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 
 

Pytanie nr 16: 
„Wnoszę o wprowadzenie do par. 7 Umowy zapisu: „Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania zamawiającego z zapłatą umówionego 
wynagrodzenia”.” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 7 IPU bez zmian. 

Pytanie nr 17: 
„Prosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w przypadku nagłych 
i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających 
z przyczyn losowych (np. zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie). 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 dostarczeniem 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: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w przypadku nagłych 
i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Zgodnie z treścią SIWZ, 
Zamawiający wymaga, aby wszyscy Pracownicy świadczący usługi, niezbędne do realizacji zamówienia, 
określone w punktach II.1-10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia byli w okresie realizacji 
zamówienia zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). 
 

Pytanie nr 18: 
„Wnoszę o zawarcie w par. 7 umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom bezwarunkowe rozwiązanie 
umowy za wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu 
treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także 
interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone.”  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 7 IPU bez zmian. 

 

Pytanie nr 19: 
„W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym dwa miesiące 2020 roku, 
wnoszę o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten okres. Wykonawca biorąc pod uwagę 
zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w związku ze zmianą wynagrodzeń, wykonawca 
składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć jakie zmiany od stycznia 2020 roku w zakresie płac 
nastąpią. Wniosek o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny (mimo, że umowa jest zawierana 
na okres 12 miesięcy), iż oferta jest składana w styczniu, gdzie wykonawca nie ma żadnych wytycznych, 
przepisów, informacji w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok 2020.”  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający w § 8 IPU przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 20: 
„W związku z opisem przedmiotu zamówienia i realizacja usługi sprzątania zarówno wewnątrz budynku 
jak i sprzątaniu terenów przyległych, a co za tym idzie 2 różne stawki VAT: 23% i 8%, wnoszę 
o modyfikację formularza ofertowego w wyżej wymienionym zakresie, tj. rozbicie ceny ofertowej brutto 
na sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne.”   
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia dotychczasowej treści formularza ofertowego. 
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Pytanie nr 21: 
„Czy Zamawiający przekaże nieodpłatnie dostęp do mediów na rzecz realizacji Zamówienia.”    
 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający udostępnia nieodpłatnie Wykonawcy dostęp do mediów w trakcie realizacji 
zamówienia. 
 

Pytanie nr 22: 
„Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 3,4 Umowy, w zakresie: „(…), wyliczonego proporcjonalnie 
do niezrealizowanej części przedmiotu umowy”(…).”    
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 6 ust. 3-4 IPU bez zmian. 

 

Pytanie nr 23: 
„Wnoszę o wykreślenie z par. 11 ust.4 obowiązku przedłożenia kopii umów o pracę. Wystarczającym 
dla Zamawiającego winno być przedłożenie oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracowników 
na umowę o pracę.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 11 ust. 4 IPU bez zmian. 
 

Pytanie nr 24: 
„Wnoszę o modyfikacje par.9 ust.5 oraz par.4 ust.12 Umowy poprzez wykreślenie słowa „pełną”. 
Wykonawca może ponosić wyłącznie odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego 
wykonania Umowy w zakresie regulującym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 3 ust. 12 (jak również § 4) oraz § 9 ust. 5 IPU bez 
zmian. 

 

Pytanie nr 25: 
„Wnoszę o wydłużenie czasu przybycia koordynatora o którym mowa w par. 3 ust. 11 Umowy z 3 godzin 
do 5 godzin.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 3 ust. 11 IPU bez zmian. 
 

Pytanie nr 26: 
„Proszę o określenie terminu obowiązywania tajemnicy o której mowa w par. 4 ust. 18 Umowy, 
po zakończeniu umowy.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 3 ust. 18 IPU (jak również § 4) bez zmian. 
 
Pytanie nr 27: 
„Wnoszę o wprowadzenie do par. 5 Umowy, zapisu: „Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
w przypadku opóźnienia zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia.”  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 5 IPU bez zmian. 
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Pytanie nr 28: 
„Czy kary o których mowa w par. 6  ust. 5 Umowy będą naliczane, jeżeli wykonawca nie zatrudni 
deklarowanej osoby bezrobotnej, jednakże udowodni iż wystąpił do Urzędu Pracy z wnioskiem 
o zatrudnienie takiej osoby, a pracownicy nie będą zainteresowani?” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w dniu 25 stycznia br. Odpowiedź została 
zamieszczona na stronie: https://bip.men.gov.pl/strony/swiadczenie-uslug-sprzatania-w-obiekcie-
ministerstwa-edukacji-narodowej-przy-al-j-ch-szucha-25-w-warszawie-postepowanie-nr-de-wzp-261-1-
2019-jj.html 
 

Pytanie nr 29: 
„Wnoszę o określenie kary umownej w par. 6 ust.7 Umowy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę brutto a nie ustalonej kwoty w wysokości 3 tys. zł.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 6 ust. 7 IPU bez zmian. 

 

Pytanie nr 30: 
„Wnoszę o wykreślenie w par.7 ust.2 lit. d Umowy zapisu. Kara z tytułu nienależytego wykonania usługi 
została doprecyzowana w par.6 Umowy. Rozwiązanie umowy z tych samych powodów co nałożenia kary 
jest zbyt dużym obostrzeniem ze strony Zamawiającego.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy § 7 ust. 2 lit. d IPU bez zmian. 

 

 

 

Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 

 

 


