
 

______________________________________________ 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: +48 22 34 74 192, fax: +48 22 621 50 10, +48 22 34 74 183 
e-mail: Sekretariat.DE@men.gov.pl, www.men.gov.pl 

 

DE-WZP.261.23.2019.JJ.2                              Warszawa, 2020-01-10 
 
 
 
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.261.23.2019.JJ. 

 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania 
dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż pralki do prania mopów i ścierek w pomieszczeniach 
przekazanych wykonawcy? Jeśli tak, to czy pomieszczenie jest do tego przystosowane. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada przystosowane pomieszczenie, w którym zamontowana jest pralka. 

 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie osób na zastępstwa na umowy cywilno-prawne? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 Istotnych postanowień umowy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy 
Prawo zamówień publicznych wymagane jest, aby wszystkie osoby świadczące usługi niezbędne do 
realizacji zamówienia, określone w punktach II.1-10 SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, 
były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 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 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).  
W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia osób na zastępstwa w innej 
formie niż umowa o pracę.  
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie osób do prac okresowych typu mycie okien na umowy 
cywilno-prawne? 
 
Odpowiedź: 
Do wykonania prac okresowych określonych w pkt II.7 oraz II.8 pkt a i b  SOPZ (tj. mycia okien, 
prania wykładzin dywanowych, mycia lamp sufitowych na korytarzach i żyrandoli w pokojach oraz 
ich opraw) Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób na umowy cywilnoprawne, jeżeli będą to 
osoby, które nie wykonują bieżących czynności sprzątania w siedzibie MEN.  
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) polegającej na tym, że: 
 

1. zapis w Rozdziale 2 ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 
Wymagane jest, aby wszystkie osoby świadczące usługi niezbędne do realizacji 
zamówienia, określone w punktach II.1-10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (z 
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zastrzeżeniem zdania poniżej), były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę 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 
2019 r. poz. 1040, ze zm.). Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących prace 
okresowe, określone w pkt II.7 oraz II.8 pkt a i b  SOPZ (tj. mycia okien, prania wykładzin 
dywanowych, mycia lamp sufitowych na korytarzach i żyrandoli w pokojach oraz ich opraw) 
jeżeli prace te będą wykonane przez inne osoby niż wykonujące bieżące czynności 
sprzątania siedziby MEN. W przypadku, o którym mowa w zdaniu wyżej dopuszczalne jest 
zlecenie prac okresowych określonych w pkt II.7 oraz II.8 pkt a i b  SOPZ na podstawie 
umów cywilnoprawnych”.  

 
2. zapis w załączniku nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 7 otrzymuje 

brzmienie: W  przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, osób świadczących usługi niezbędne do realizacji zamówienia, 
określone w punktach II.1-10 SOPZ, z zastrzeżeniem  § 11 ust. 1a, na podstawie umowy o 
pracę zgodnie z wymogami określonymi w § 11 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 3000 zł, za każdą osobę w stosunku do której nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu. W przypadku, gdy Wykonawca po naliczeniu kary nadal narusza 
wymogi związane z zatrudnieniem kara w wyżej wymienionej wysokości może być 
ponawiana.” 
 

3. zapis w załączniku nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 11 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: „Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymagane 
jest, aby wszystkie osoby świadczące usługi niezbędne do realizacji zamówienia, określone 
w punktach II.1-10 SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 
były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 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 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)”. 
 

4. w załączniku nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w § 11 po ust. 1 dodaje się ustępy 
1a – 1c w brzmieniu: 
„1a. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób wykonujących prace okresowe, 
określone w pkt II.7 oraz II.8 pkt a i b  SOPZ (tj. mycia okien, prania wykładzin dywanowych, 
mycia lamp sufitowych na korytarzach i żyrandoli w pokojach oraz ich opraw) jeżeli prace te 
będą wykonane przez inne osoby niż wykonujące bieżące czynności sprzątania siedziby 
MEN.  
1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a  dopuszczalne jest zlecenie  prac okresowych 
określonych w pkt II.7 oraz II.8 pkt a i b  SOPZ na podstawie umów cywilnoprawnych. 
1c. „Obowiązki, o których mowa w § 11 ust. 2-5 nie dotyczą osób, o których mowa w ust. 
1a”. 
 

Pytanie nr 4: 
Wnosimy o:  

a) obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w projekcie umowy, jako oczywiście 
rażąco wygórowanych o co najmniej 50% każda; 

Uzasadnienie: 
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 
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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 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: 
Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach Istotnych postanowień umowy w zakresie 
kar umownych. W ocenie Zamawiającego zastosowane kary umowne nie mają charakteru rażąco 
wygórowanych a ich wysokość i przesłanki zastosowania zostały określone w sposób zapewniający 
dotrzymanie wymaganych przez Zamawiającego standardów wykonania usług. Wysokość 
przewidzianych kar  nie odbiega od wysokości powszechnie stosowanych na rynku w podobnych 
zamówieniach. 

 
Pytanie nr 5: 
Czy personel Wykonawcy odpowiada za prawidłową segregacje odpadów?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za prawidłową segregację odpadów. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na tym, 
że zapis w załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia punkt II: 
 

 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „opróżnianie, z wymianą worków jednorazowych, i w razie 
potrzeby mycie koszy na śmieci oraz pojemników niszczarek. Wykonawca odpowiada za 
prawidłową segregację odpadów,”; 
 

 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „opróżnianie, z wymianą worków jednorazowych, i w razie 
potrzeby mycie koszy na śmieci oraz pojemników niszczarek. Wykonawca odpowiada za 
prawidłową segregację odpadów,”; 
 

 4 lit. a tiret 6 otrzymuje brzmienie: „zmiana worków w koszach na śmieci i wycieranie 
koszy. Wykonawca odpowiada za prawidłową segregację odpadów,” 

 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku składania oferty wspólnej, Wykonawca (konsorcjum) może 
spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w wypadku składania oferty wspólnej, Wykonawca (konsorcjum) może 
spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie. Zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 8 SIWZ „W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z 
Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust. 2”. 

 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ograniczenia metrażu sprzątanej powierzchni, a co za tym 
idzie przychodu Wykonawcy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również wymóg minimalnego 
zatrudnienia osób do realizacji usługi. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia powierzchni sprzątania. Nawet, pomimo tymczasowego wyłączenia 
powierzchni, na której są realizowane prace budowlane, Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę 
pracowników świadczących usługi sprzątania zgodnie z warunkami umowy. 
 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający może podać informacje ile w obecnej umowie zlecił prania wykładzin 
dywanowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zlecił Wykonawcy dwukrotne pranie wykładzin dywanowych, w trakcie realizacji usługi 
sprzątania na podstawie obecnie obowiązującej umowy. Zgodnie z pkt. I ppkt 4 lit. b SOPZ 
powierzchnia dywanowa  wynosi 2894 m2. 
 
Pytanie nr 9: 
Czy wszystkie okna przeznaczone do mycia są dostępne do mycia obustronnego z poziomu 
podłogi? Jeśli nie, to prosimy o informacje i potwierdzenie gdzie występują okna i przeszklenia do 
mycia na wysokości z podnośnika lub technikami alpinistycznymi wraz z podaniem ich powierzchni. 
 
Odpowiedź: 
 Zgodnie z SOPZ, Zamawiający przewiduje minimum 3 razy w roku mycie obustronne okien o 
powierzchni 4035 m2. Umycie górnych skrzydeł okien wymaga wykorzystania drabiny. Zamawiający 
nie posiada okien wymagających mycia z podnośnika i mycia za pomocą technik alpinistycznych. 
Wykonawca może dokonać wizji w lokalnej w celu oceny we własnym zakresie sposobu mycia 
okien.  
 
Pytanie nr 10: 
Zamawiający wspomina o trwających remontach w budynku. Prosimy o podanie zakresu i czasu 
trwania tych remontów. 
 
Odpowiedź: 
W 2020 roku planowany jest remont instalacji elektrycznej na strychu w miesiącach wrzesień-
październik  oraz remont korytarzy na parterze wraz z pokojami od strony zachodniej w miesiącach 
marzec-sierpień.  
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 z zastrzeżeniem minimalnych wymogów wynikających z  umowy, w tym z 
SOPZ. 
 
Pytanie nr 11: 
Prosimy o informacje czy pomieszczenia sprzątane w obecności pracowników Zamawiającego 
mogą być sprzątane przez osoby z serwisu dziennego czy też muszą je sprzątać dodatkowe osoby. 
 
 
Odpowiedź: 
Sprzątanie pomieszczeń w obecności pracowników wykonuje osoba z serwisu sprzątającego, 
pomieszczenia mogą być sprzątane przez osoby z serwisu dziennego.   
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Pytanie nr 12: 
Czy w budynku są windy, którymi Wykonawca będzie mógł przemieszczać sprzęt? Jeśli tak, to 
prosimy o podanie wymiarów. 
 
Odpowiedź: 
W SOPZ znajduje się informacja, iż w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się trzy 
widny. Dwie, to windy osobowe o wymiarach 900 mm x 900 mm, a trzecia to winda towarowa o 
wymiarach 1200 mm x 1000 mm, wysokość 2100 mm. 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o podanie ilości i wielkości koszy oraz niszczarek, które Wykonawca będzie zaopatrywał w 
worki na śmieci wewnątrz i na terenie zewnętrznym. 
 
Odpowiedź: 
Liczba koszy: 319 x 35 litrów, 22 x 120 litrów, 2 x 160 litrów: niszczarki 73 x 60 litrów,12 x 120 litrów. 
 
Pytanie nr 14: 
Kto zapewnia skrzynie na mieszankę do odladzania? Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie 
mieszanki sól-piasek do odladzania? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca zapewnia pojemnik na przechowanie mieszanki do posypywania odlodzenia. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki sól-piasek do posypywania chodników i dziedzińców 
(w przypadku powierzchni granitowych stosowane muszą być środki nie wpływające 
negatywnie na kamień). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na tym, 
że zapis w załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia punkt II 9 lit. c 
otrzymuje brzmienie: „w okresie zimowym zwalczania i usuwania śliskości nawierzchni poprzez 
odśnieżanie i usuwanie gołoledzi i lodu z chodników i dziedzińców, posypywania piaskiem i solą (w 
przypadku powierzchni granitowych stosowane muszą być środki nie wpływające negatywnie na 
kamień), także po godzinach pracy i w dni wolne od pracy oraz w święta. Wykonawca zapewnia 
pojemnik na przechowanie mieszanki do posypywania chodników i dziedzińców,”. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy pracownik wymieniony w punkcie II. 4) OPZ ma przebywać i realizować usługę w godzinach 
07.00 – 17.00 czy też w tym przedziale przez 8 godzin dziennie. Jest to istotne z uwagi na 
przekroczenie ilości rbh przypadających na pełen etat. 
 
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. Wykonawca może zatrudnić 
np.: dwie osoby z podziałem na ustaloną liczbę godzin. 
  
Pytanie nr 16: 
Czy Zamawiający dopuszcza pryzmowanie śniegu na obiekcie? Czy też wymaga każdorazowego 
wywozu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w SOPZ, że Wykonawca ma obowiązek pryzmowania śniegu i jego 
niezwłoczny wywóz z terenu Ministerstwa. Każdorazowy wywóz z obiektu musi nastąpić w sytuacji 
gdy jego ilość będzie stanowiła utrudnienie w funkcjonowaniu Ministerstwa. 
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na tym, 
że zapis w załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia punkt II 9 lit. e 
otrzymuje brzmienie: „pryzmowanie śniegu (zebranie lodu) i jego niezwłoczny wywóz z terenu 
Ministerstwa. Każdorazowy wywóz śniegu i lodu z obiektu musi nastąpić w sytuacji, gdy jego ilość 
będzie stanowiła utrudnienia w funkcjonowaniu Ministerstwa.”. 
 
Pytanie nr 17: 
Czy w obecnej umowie odbywają się usługi sprzątania w godzinach nocnych tj. między 22.00 – 
06.00? 
 
Odpowiedź: 
W obecnie obowiązującej umowie usługa sprzątania nie odbywa się w godzinach nocnych (22.00-
6.00). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na tym, 
że: 

1.  w załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zapis: 

 punkt III.13 otrzymuje brzmienie: „naboje do odświeżacza powietrza 75 ml, wysokość 
11,5 cm, średnica 4,5 cm, w budynku znajduje się 1 dozownik firmy TORK” 

 punkt III.14 otrzymuje brzmienie:  „W każdej toalecie musi znajdować się stojący 
odświeżacz powietrza w aerozolu o pojemności 300 ml, neutralizujący nieprzyjemne 
zapachy i pozostawiający przyjemną nutę zapachową. Zamawiający wymaga wymiany 
odświeżacza na nowy jeden raz w miesiącu”. 

2. w załączniku nr 5 do umowy - Lista produktów, wykorzystywanych do świadczenia usług, 
zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy (SOPZ) w punkcie III: 

 punkt 13 otrzymuje brzmienie: „naboje do odświeżacza powietrza 75 ml, wysokość 11,5 
cm, średnica 4,5 cm, w budynku znajduje się 1 dozownik firmy TORK” 

 punkt 14 otrzymuje brzmienie:  „W każdej toalecie musi znajdować się stojący 
odświeżacz powietrza w aerozolu o pojemności 300 ml, neutralizujący nieprzyjemne 
zapachy i pozostawiający przyjemną nutę zapachową. Zamawiający wymaga wymiany 
odświeżacza na nowy jeden raz w miesiącu” 

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.   

Zgodnie z powyższym zapisy w Rozdziale 11 ust. 2 i 4 SIWZ otrzymują brzmienie: 
„2. Termin składania ofert – 14.01.2020 r. godz. 11:00. 
4. Termin otwarcia ofert – 14.01.2020 r. godz. 11:30”. 
 
Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  
 
 
 


