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Dotyczy: 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w pomieszczeniach IPN” (BAG-93/20) 

Wyjaśnienie treści SIWZ  

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:  

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, 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 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany umowy zostały zawarte  

w § 13 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr. 4 do SIWZ.  

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania? 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość podwykonawstwa  

w obszarze całego przedmiotu zamówienia.  

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 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż powierzchnia sprzątania oszacowana została 

na podstawie planów nieruchomości. Harmonogram sprzątania uległ zmianie w wyniku zwiększenia 

powierzchni sprzątania w odniesieniu do aktualnie realizowanego zamówienia.  

Pytanie 4 

Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości 

przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:  
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 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? 

 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 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia dokonał  

z należytą starannością na podstawie określonego opisu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 

wszystkich okoliczności, które mają znaczenie dla opisu i oszacowania wartości udzielanego zamówienia. 

Zamawiający informuje również, iż dotychczas świadczone usługi były opodatkowane stawką VAT 23%.  

Pytanie 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 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż na Wykonawcę - Clean-Ard Artur Cibo, 

świadczącego obecnie usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach IPN została nałożona kara  

w wysokości 500 zł.  

Pytanie 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 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że w całym okresie obowiązywania umowy 

obecny Wykonawca otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową.  

Pytanie 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 

Zamawiający informuje, iż udzielenie informacji w przedstawionym powyżej zakresie może nastąpić w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr. 112, poz. 1198 ze zm.).  

Pytanie 8 

Czy przewidujecie Państwo przeprowadzenie wizji lokalnej dla zapoznania się z obiektem? 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej  

w okresie do dnia 04 grudnia 2020 r., po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy, w terminie ustalonym  

z Zamawiającym (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15). W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej 

należy kontaktować się z Panią Aleksandrą Dardzińską tel. 22/581-88-41, tel. kom. 797-945-036,  

mail: aleksandra.dardzinska@ipn.gov.pl lub Panem Przemysławem Florkowskim, tel. 22/581-88-05, tel. kom. 

514-981-706, mail: przemyslaw.florkowski@ipn.gov.pl. 
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