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Zamawiający: 
Śląski Zarząd Nieruchomości – Jednostka budżetowa Województwa Śląskiego 
ul. Grabowa 1a, 40-172 Katowice 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONWACÓW 
ORAZ  

KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA 
I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. 
DĄBROWSKIEGO 23"  
 
Działając w oparciu o art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 
2019) – zw. dalej PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: 18.09.2022 r. oraz 19.09.2022 r.  
 
Pytanie nr 1: Bardzo proszę o doprecyzowanie dotyczące kwoty wadium, gdyż Zamawiający nie 

określił na jaką część/części ma złożyć wadium w wysokości 2000 zł.  
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisem art. 97 ust. 2 ustawy PZP jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej 
z części. Z uwagi na powyższe oraz na ze względu na fakt, iż oferent może złożyć ofertę 
zarówno dla obu części jak również na jedną cześć wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: 
dwa tysiące zł 00/100) zostało określone na każdą część z osobna – zgodnie z zamówieniem 
podstawowym. Z uwagi jednak na fakt, iż Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na 
jedną część (np. tylko na sprzątanie terenów zewnętrznych), gdzie oszacowana kwota 
świadczenia usługi jest znacznie niższa, Zamawiający zmienia wysokość wadium na 
poszczególne części w ten sposób, że  
Wadium: 

 dotyczące I części zamówienia (tereny wewnętrzne) wynosi 2.000,00 zł (słownie: 
dwa tysiące zł 00/100), 

 dotyczące II części zamówienia (tereny zewnętrzne) wynosi 200,00 zł (słownie: 
dwieście zł 00/100). 

Co znajdzie również odzwierciedlenie w zmianie SWZ.  
 

 
Pytanie nr 2: Proszę o informację czy kwota 2000 zł ma być złożona dla każdej z dwóch części 

zamówienia osobno, czy łącznie dla części nr 1 i 2.  
Odpowiedź: Wadium może być wniesione zarówno osobno, jak i razem (np. jednym przelewem 

w przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego). Może być również wniesione 
w różnych formach w zależności od części. 

 
 
Pytanie nr 3: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w SWZ jest 3% a we wzorze umowy jest 5%. 
Odpowiedź:  Z uwagi na wartość zamówienia oraz z uwagi na fakt, iż nadrzędnymi dokumentami 

zamówienia są ogłoszenie w BZP oraz zapisy SWZ; w przypadku rozbieżności pomiędzy 
zapisami SWZ, a projektowanymi zapisami umowy pierwszeństwo małą zapisy SWZ ( por. 
KIO 2642/18). Zgodnie natomiast z art. 436 PZP umowa powinna zawierać w szczególności; 
planowany termin zakończenia usługi, warunki zapłaty wynagrodzenia oraz łączną maksymalną 
wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Z uwagi na powyższe wskazać 
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należy iż wymaganą formą zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie 3% jej 
wartości. 

 
Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie terminu realizacji zamówienia, tzn.: w SWZ 

Zamawiających wskazuje termin realizacji zamówienia od 01 października 2022 do 
31 grudnia 2022 natomiast w Załączniku nr 2 - OFERTA pkt 3 jest zapis: Oferujemy 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w okresie od 15.08.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Odpowiedź: Ogłoszenie zostało zamieszczone 14 września 2022 r., a termin składania i otwarcia ofert został 
określony na 22 września 2022 r., nie jest możliwym realizacja zamówienia od dnia 15 sierpnia 
2022 r. Zamawiający zaznacza również iż zgodnie z zapisami SWZ – termin rozpoczęcia 
realizacji zamówienia został określony – na „nie wcześniej niż od 01 października 2022 r.”, 
a w przypadku, gdyby niemożliwym było zawarcie umowy od dnia 01 października 2022 r. 
wynagrodzenie określono ryczałtowo (miesięcznie) i obliczone stosownie do dni wykonywania 
usługi (ROZDZ. VIII ust. 2.), a w ogłoszeniu termin wykonania zamówienia został określony do 
31 grudnia 2022 r. (bez daty początkowej). Abu jednak uniknąć wszelkich wątpliwości 
Zamawiający zmienia formularz ofertowy z tym zakresie – zaznaczając jednocześnie, iż 
w przypadku złożenia oferty w pierwotnej wersji, oferta nie będzie podlegać odrzuceniu. 

 
 
Pytanie nr 5: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niespójnych zapisów, tzn.: w SWZ w rozdziale XX 

pkt 1 - Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia należytego wykonania umowy 
w wysokości 3% całkowitej ceny ofertowej brutto, natomiast w umowie par. 12 - 
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział na to pytanie powyżej – udzielając odpowiedzi na pytanie nr 3. 
 
 
Pytanie nr 6:  Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie 

w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na 
umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, 
kwarantanna, urlopu 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 dostarczenia 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 wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na podstawie innych umów niż 
umowy o pracę, jeżeli osoby te nie będą świadczyć pracy, o której mowa w art. 23 Kodeksu 
pracy oraz w przypadkach nagłych, co zostanie wpisane do SWZ do wymogów dotyczących 
zatrudniania na umowę o pracę serwisu dziennego (w przypadku sprzątania części I – terenów 
wewnętrznych) oraz dotyczącą osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy do realizacji 
zamówienia dot. części II – terenów zewnętrznych). 

 
 
Pytanie nr 7: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wadium w wysokości 2 000 zł należy złożyć 

bez względu na to, w których pakietach Wykonawca bierze udział, tj. zarówno jeśli 
startuje tylko w pakiecie 1 lub tylko w pakiecie 2 lub pakiecie 1 i 2 jego wartość jest 
niezmienna. 

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi dot. pytania nr 1. 
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Pytanie nr 8:  Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych  na 

poziomie aż 30% wartości umowy, wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; 
„Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości, 
umowy brutto”. Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy  zostaje naliczona wyższa kara 
umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie zrealizowania jej. Prosimy 
o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis dotyczący maksymalnych kar umownych zmniejszając je do 
poziomu 20% wartości umowy brutto. Stosowne zamiany zostaną zamieszczone we 
projektowanych postanowieniach umownych. 

 
Pytanie nr 9: Zamawiający przewidział szereg możliwości wypowiedzenia umowy. Zwracamy się 

z wnioskiem o wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy 
wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę 
z ważnych powodów z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy 
zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania umowy 
strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących 
mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak 
również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania 
w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 
ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy 
stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym 
kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie 
dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania 
zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze 
stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego 
uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące 
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych 
zakazów. 

Odpowiedź: Z uwagi na krótki okres trwania zamówienia (do 31.12.2022 r.) nie jest możliwe wpisanie zapisu 
o terminie wypowiedzenia.  

 
 
Pytanie nr 10: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. W paragrafie 12 art. 1 umowy jest mowa o 5%, w rozdziale XX pkt 1 
zaś o 3%. 

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi dot. pytania nr 3. 
 
 

Z uwagi na fakt, iż wpłynęło do Zamawiającego łącznie 10 pytań od potencjalnych oferentów 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 22 września 2022 r. na dzień 23 września 2022 r. do 
godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2022 r. o godz. 12.05.  
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