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Wyjaśnienia 1 treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

 
dotyczy: postępowania nr ZPI-3700-1/22 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
Świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże w Gdańsku.  
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które 
wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem: 
 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca 
na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom. 
Wyjaśnienie do pytania nr 1: 
Zgodnie z pkt 1 Rozdziału XXIV SWZ: „Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac 
podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac oraz podania firm 
podwykonawców, o ile są znane  - zgodnie z załącznikiem 1 do SWZ tj. formularz oferty.” 
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na 
etapie składania ofert nie wskazał, iż będzie zlecał usługi podwykonawcom. 
Wyjątek stanowią kluczowe zadania, gdzie zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania 
przez wykonawcę zadań wymienionych w pkt 4 Rozdziału III SWZ. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć 
podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania 
ofert? 
Wyjaśnienie do pytania nr 2: 
Zgodnie z punkt 4 Rozdziału XXIV SWZ: „Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy 
Pzp, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, do podania nazw, danych kontaktowych oraz 
przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani.” 
Ponadto Zamawiający dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć 
podwykonawcom nie podając nazwy podwykonawcy, jeśli na etapie składania ofert nie jest on znany. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający zezwoli na zawarcie umowy w formie elektronicznej, z podpisanie dokumentów 
podpisem kwalifikowanym, bądź też korespondencyjnie? 
Wyjaśnienie do pytania nr 3: 
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej z podpisywaniem dokumentów 
podpisem kwalifikowalnym lub korespondencyjnie. 



 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający zezwoli, w przypadku braku możliwości podpisania umowy elektronicznie, na 
sporządzenie jej w wersji papierowej w większej liczbie egzemplarzy dla wykonawców występujących w 
konsorcjum? 
Wyjaśnienie do pytania nr 4: 
Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia umowy w większej ilości egzemplarzy. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający planuje remonty w okresie obowiązywania umowy? Jeśli tak prosimy o podanie 
terminu i prac planowanych do przeprowadzenia, o ile te informacje są znane na dzień udzielania 
odpowiedzi. 
Wyjaśnienie do pytania nr 5: 
Zamawiający nie planuje żadnych remontów w trakcie trwania umowy. Zapis w opisie przedmiotu 
zamówienia pkt 3.3. lit. i) (załącznik 8 do SWZ) odnosi się do prac remontowych nieplanowanych np. 
malowanie biura itp., które będą wynikały z bieżącej eksploatacji pomieszczeń. 
 

Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający zezwoli na zatrudnienie na umowy cywilnoprawne osoby skierowane do realizacji prac 
okresowych? 
Wyjaśnienie do pytania nr 6: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie na umowy cywilnoprawne osób skierowanych do 
realizacji prac okresowych wymienionych w punkcie 3.3 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
załącznik 8 do SWZ. 
 

Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na 
zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie? 
Wyjaśnienie do pytania nr 7: 
Nie. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również osób zastępujących 
pracowników realizujących przedmiot umowy. 
 

Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności? 
Wyjaśnienie do pytania nr 8: 
W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 8 do SWZ) w punkcie 11 widnieje zapis: „Wykonawca będzie 
realizował przedmiot umowy za pomocą osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających 
doświadczenie w wykonywaniu tego typu czynności, w liczbie gwarantującej wysoką jakość 
świadczonych usług.” 
Zamawiający nie wyklucza zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, jednak takie osoby 
skierowane do realizacji umowy muszą być zdolne do wykonania zamówienia, tzn. ich 
niepełnosprawność nie może wykluczać wykonywania odpowiednich czynności związanych z realizacją 
umowy. 
 



 
Pytanie nr 9: 
Dotyczy rozdz. III pkt. 5.2 SWZ- kiedy będzie wykonawca zobowiązany przekazać wykaz pracowników? 
Wyjaśnienie do pytania nr 9: 
Zgodnie z punkt 2 lit c) Rozdziału XXI SWZ: „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do: 

a) (…) 
b) (…) 
c) dostarczyć Zamawiającemu, w formie pisemnej (załącznik 4 do SWZ) wykazu osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w jego imieniu  na 
terenie Zamawiającego.” 
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