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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości 
obiektów PIG-PIB w Szczecinie i Gdańsku, oznaczenie  sprawy: EZP.26.221.2021.

I. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

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:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Przytoczone artykuły 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczą umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 
miesięcy.

Pytanie 2:

Czy w związku ze zmianą minimalnego wygrodzenia, wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2021r. (Dz.U. Z dnia 15.09.2021r. poz. 1691), Wykonawca będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego 
w styczniu 2022 roku z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy, czy 
Wykonawca powinien uwzględnić wzrost minimalnej stawki godzinowej w wycenie usługi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca winien uwzględnić 
w składanej ofercie.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w obszarze całości przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 7 SWZ.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Pytanie 4:

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:



Zamawiający informuje, iż oszacował powierzchnię podlegającą sprzątaniu na podstawie bieżącego zapotrzebowania. 
Harmonogram sprzątania został sporządzony zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem i zapotrzebowaniem.

Druga część pytania nie dotyczy treści SWZ, w związku z tym Zamawiający nie udziela odpowiedzi. 

W wyniku powyższych zmian i wyjaśnień Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ w następującym zakresie:

Punkt 16 SWZ, Termin związania ofertą otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Punkty 17.2 oraz 17.3 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.01.2022 r. o godz. 12:00.

17.3. Termin otwarcia ofert upływa w 03.01.2022 r. o godz. 12:05.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2021 r.
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