MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Kamila Jeziorska-Chojecka

Warszawa, dn. 29 lipca 2020r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w kompleksie
budynków siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego przy pl.
Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 oraz następujących lokalizacjach: al. Jerozolimskie 28, ul. Krucza
5/11,ul. Marszałkowska 3/5, ul. Floriańska 10, ul. Andersa 30, ul. 11-go Listopada 2 w Zielonce, ul.
Górna 10, gmina Chynów w Nowych Grobicach oraz w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w
Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60” (znak sprawy: BOU-IV.272.28.2020)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843, z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Jaka jest powierzchnia okien w poszczególnych lokalizacjach (jednostronna)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powierzchnia jednostronna okien w poszczególnych lokalizacjach wynosi:
1) pl. Bankowy 3/5 oraz al. Solidarności 81 – ok. 7 000 m2;
2) ul. Floriańska 10 – ok. 550 m2
3) ul. Krucza 5/11 – ok. 800 m2
4) ul. Marszałkowska 3/5 - ok. 2 400 m2
5) al. Jerozolimskie 28 – ok. 1 050 m2
6) ul. Andersa 30 – ok. 350 m2
7) Zielonka ul. 11 Listopada 2 – ok. 200 m2;
8) Nowe Grobice, gmina Chynów, ul. Główna 10 – ok. 200 m2;
9) Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 60 – ok. 700 m2.
Pytanie 2:
Jaka jest powierzchnia okien rozkręcanych w poszczególnych lokalizacjach (całkowita)
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wiedzy na temat powierzchni okien rozkręcanych w poszczególnych
lokalizacjach.
Pytanie 3:
Czy są okna przeznaczone do mycia alpinistycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że istnieją powierzchnie, które należy umyć za pomocą technik
alpinistycznych lub wysięgnika, chodzi o lokalizacje m.in. pl. Bankowy 3/5, al. Jerozolimskie 28, ul.
Marszałkowska 3/5, ul. Krucza 5/11.
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Pytanie 4:
Jaka jest powierzchnia wykładziny do prania? Jaką metodą należy ją prac (na sucho czy na mokro)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje informacją co do ilości powierzchni wykładziny do prania. Dotychczas
wykładzina prana była na mokro.
Pytanie 5:
Jaka jest ilość pracowników w poszczególnych lokalizacjach i petentów w ciągu dnia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje informacją co do ilości pracowników w poszczególnych lokalizacjach oraz
ilości petentów przebywających w ciągu dnia.
Pytanie 6:
Czy osoba odnośnie której jest wymóg żeby posiadała uprawnienia do prac na wysokości ma być
zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy zlecenie? Jaki będzie zakres jej obowiązków?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że osoba co do której istnieje wymóg posiadania uprawnień do pracy na
wysokości ma być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zakres obowiązków wynika z OPZ.
Pytanie 7:
Jaka jest ilość i rodzaj koszy na śmieci w poszczególnych lokalizacjach ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje informacją co do ilości i rodzaju koszy na śmieci znajdujących się w
poszczególnych lokalizacjach, natomiast na potrzeby przygotowania kalkulacji można przyjąć, że
średnio w każdym pomieszczeniu znajdują się 2 kosze na śmieci.
Pytanie 8:
Ile jest zmywarek w każdej lokalizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że we wszystkich obiektach znajduje się ok. 20 zmywarek.
Pytanie 9:
Jaki jest metraż firan i zasłon podlegających praniu w poszczególnych lokalizacjach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje informacją co do metrażu firan i zasłon podlegających praniu w
poszczególnych lokalizacjach.
Pytanie 10:
Jaki jest metraż podłóg z kamienia i marmuru w poszczególnych lokalizacjach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje informacją co do metrażu podłóg z kamienia i marmuru w poszczególnych
lokalizacjach
Pytanie 11:
Czy jest możliwość wstawienia pralki w poszczególnych lokalizacjach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wstawienia pralki w poszczególnych lokalizacjach
Pytanie 12:
Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy miejsce do przechowywania sprzęt ?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewni nieodpłatnie w każdej lokalizacji pomieszczenia socjalno-magazynowe.
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Pytanie 13:
Prośba o wyznaczenie terminu wizji w poszczególnych lokalizacjach.
Odpowiedź:
Zamawiający prosi o wskazanie terminu, w którym Wykonawca chciałby dokonać wizji lokalnej w
poszczególnych lokalizacjach.
Pytanie 14:
Zamawiający w Rozdziale IV SIWZ mówi o warunkach udziału w postepowaniu. Czy Zamawiający
potwierdza, że nie postawił żadnych warunków? Bo w tym rozdziale w pkt. 1 ppkt. 1), 2) i 3) nie są
wymienione żadne warunki.
Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 48.
Pytanie 15:
Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego w formie edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza do niniejszej odpowiedzi edytowalną wersję formularza ofertowego.
Pytanie 16:
Zamawiający określa W OPZ zatrudnienie w Części I – 31 osób. Czy Zamawiający potwierdza, że
wszystkie te osoby mają być zatrudnione na pełen etat tj. 8 rbh dziennie? Nawet osoby do obsługi
terenu zewnętrznego i do pracy w godzinach popołudniowych?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wszystkie osoby mają być zatrudnione na pełen etat.
Pytanie 17:
Czy osoba pełniąca funkcję koordynatora może uczestniczyć również bezpośrednio w realizacji usługi
sprzątania?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że osoba pełniąca funkcję koordynatora nie może uczestniczyć bezpośrednio
w realizacji usługi sprzątania
Pytanie 18:
Czy osoba pełniąca funkcję koordynatora ma przebywać na obiekcie 8 godzin dziennie we wszystkie
dni robocze, a w pozostałym czasie być pod telefonem?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że osoba pełniąca funkcję koordynatora ma przebywać na obiekcie 8 godzin
dziennie we wszystkie dni robocze a w pozostałym czasie powinna być pod telefonem.
Pytanie 19:
Prosimy o informacje o ilościach kondygnacji do obsługi w poszczególnych lokalizacjach oraz o
dostępności wind w tych budynkach, którymi pracownicy będą mogli przemieszczać się ze sprzętem.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w poszczególnych lokalizacjach znajduje się następująca ilość kondygnacji
oraz wind:
1) pl. Bankowy 3/5 - 4 kondygnacje; 2 windy, 2 platformy dla osób niepełnosprawnych;
2) al. Solidarności 81 – skrzydło 3, 5 i 4 kondygnacyjne; 1 winda;
3) al. Jerozolimskie 28 - 6 kondygnacji; 1 winda;
4) ul. Krucza 5/11 – 2 kondygnacje; brak windy;
5) ul. Marszałkowska 3/5 – skrzydło 2 i 5 kondygnacyjne; 2 windy, 1 platforma dla
niepełnosprawnych;
6) ul. Floriańska 10 – 3 kondygnacje; 1 winda, 1 platforma dla niepełnosprawnych;
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7) ul. Andersa 30 – 1 kondygnacja; brak wind;
8) Zielonka ul. 11 Listopada 2 – 1 kondygnacja;
9) Nowe Grobice, gmina Chynów, ul. Główna 10 – 1 kondygnacja; brak wind;
10) Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 60 – 2 kondygnacje; brak
wind.
Pytanie 20:
Prosimy o wydzielenie z powierzchni zewnętrznych terenu zielonego.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że teren zewnętrzny (w tym dziedzińce, tarasy i patio) wynosi 9 887 m2.
Zakres prac dotyczących terenu zewnętrznego określony został w OPZ i nie obejmuje prac związanych
z pielęgnacją zieleni.
Pytanie 21:
Kto zapewnia środki do dezynfekcji powierzchni i rąk? Jeśli wykonawca to prosimy o podanie ilości
podajników na dezynfekcję do rąk.
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia środki do ochrony osobistej wyłącznie dla pracowników oraz gości Urzędu.
Środki ochrony osobistej (płyny dezynfekujące, maseczki, przyłbice) dla pracowników Wykonawcy
zapewnia Wykonawca.
Pytanie 22:
Prosimy o podanie ilości pracowników przebywających na obiektach, którzy będą korzystali ze
środków higieny oraz ilości petentów w ujęciu miesięcznym z podziałem na obiekty z informacją ile
toalet jest ogólnodostępnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje takimi danymi
Pytanie 23:
Prosimy o podanie ilości zmywarek, do których będą zapewniane środki przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w obiektach znajduje się ok. 20 zmywarek.
Pytanie 24:
Zamawiający w OPZ o konieczności zbierania podpisów złożonych przez pracownika Zamawiającego w
„Dzienniku wykonania usługi”. Czy ma być to potwierdzenie złożone przez konkretnego pracownika
obejmujące wykonanie usługi na całej powierzchni biurowej czy też w każdym pokoju? Co z
powierzchnią sprzątaną po godzinach pracy Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza pracy po godzinach pracy Urzędu za wyjątkiem nieruchomości
zlokalizowanej przy ul. Marszałkowskiej 3/5, gdzie należyte wykonanie usługi sprzątania po godzinach
pracy potwierdzane będzie przez koordynatora Wykonawcy kolejnego dnia roboczego. W przypadku
I części zamówienia w celu potwierdzenia wykonania usługi wystarczy podpis któregokolwiek z
pracowników przebywających w danym pomieszczeniu.
Pytanie 25:
Czy w zakres wchodzi mycie lodówek od środka? Prosimy o podanie ilości lodówek, które mogą być
myte.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w zakres prac wchodzi również mycie lodówek wewnątrz. Ilość lodówek
ok. 50 sztuk.
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Pytanie 26:
Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga mechanicznego czyszczenia podłóg, bez usługi
polimeryzacji.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wymaga mechanicznego czyszczenia podłóg, bez usługi polimeryzacji.
Pytanie 27:
Czy w każdej lokalizacji, gdzie występuje teren zewnętrzny istnieje możliwość podłączenia się do
ujęcia wodnego?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w każdej lokalizacji, gdzie występuje teren zewnętrzny istnieje możliwość
podłączenia się do ujęcia wody z zewnątrz bądź wewnątrz budynku.
Pytanie 28:
Prosimy o podanie ilości koszy i niszczarek wraz z pojemnościami, które Wykonawca będzie
zaopatrywał w worki. Czy Zamawiający wymaga worków kolorowych do koszy segregowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje informacją co do ilości koszy na śmieci oraz niszczarek wraz z
pojemnościami, natomiast na potrzeby przygotowania kalkulacji można przyjąć, że średnio w każdym
pomieszczeniu znajdują się 2 kosze na śmieci oraz jedna niszczarka.
Pytanie 29:
Prosimy o podanie powierzchni okien do mycia. Jaka ma być częstotliwość? Czy podana powierzchnia
jest jedno (światło okna) czy dwustronna (powierzchnia do umycia)?
Odpowiedź:
Powierzchnia (obustronna) okien przewidzianych do mycia określona została w OPZ. Zamawiający
przewiduje mycie okien z częstotliwością 2 razy w roku oraz każdorazowo na zlecenie Zamawiającego.
Pytanie 30:
Czy istnieją jakieś okna lub inne powierzchnie, które należy myć za pomocą technik alpinistycznych
lub wysięgnika? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie tych powierzchni z podziałem lokalizacje.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że istnieją powierzchnie, które należy umyć za pomocą technik
alpinistycznych lub wysięgnika, chodzi o lokalizacje m.in. pl. Bankowy 3/5, al. Jerozolimskie 28,
ul. Marszałkowska 3/5, ul. Krucza 5/11.
Pytanie 31:
Prosimy o informacje jakiego typu i producenta pojemniki na papier, ręczniki i mydło w płynie posiada
Zamawiający na obiektach.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada na obiektach pojemniki oraz dozowniki firm m.in: Merida oraz Eka Plast,
natomiast Zamawiający nie jest w stanie podać typu ww. urządzeń.
Pytanie 32:
Prosimy o podanie ilości firan i zasłon do prania. Jak często ma być wykonywana ta usługa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje wiedzą w zakresie ilości firan i zasłon. Usługa będzie realizowana w
zależności od potrzeb Zamawiającego jednak minimum 2 razy w roku.
Pytanie 33:
Zamawiający podaje w OPZ miesięczne zapotrzebowanie na podstawowe środki czystości. Skąd
zostały zaczerpnięte informacje o takim zapotrzebowaniu?
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Odpowiedź:
Zamawiający podaje w OPZ miesięczne zapotrzebowanie na podstawowe środki czystości na
podstawie bieżącego zużycia.
Pytanie 34:
Zamawiający podaje zapotrzebowanie na ręczniki typu Z-Z 250 szt. kartonów. Co Zamawiający
rozumie pod pojęciem karton? Czy karton to 200 listków, czy też 20 x 200 listków?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pisząc karton ma na myśli 20 pakietów po 200 listków.
Pytanie 35:
Czy Zamawiający zapewni miejsca do składowania sprzętu dedykowanego do terenu zewnętrznego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zapewni miejsca do składowania sprzętu dedykowanego do terenu zewnętrznego.
Pytanie 36:
Czy Zamawiający zapewni miejsca do składowania sprzętu, w tym na maszyny szorująco-zbierające z
możliwością zrzutu wody?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje miejscem do składowania tego typu sprzętu.
Pytanie 37:
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno-prawne do wykonywania
prac okresowych np. mycie okien, pranie wykładzin, zabezpieczanie podłóg warstwami ochronnymi?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno-prawne do wykonywania prac
okresowych.
Pytanie 38:
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno-prawne w nagłych
przypadkach np. urlop na żądanie, wypadek itp.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia pracowników na umowy cywilno-prawne w nagłych
przypadkach.
Pytanie 39:
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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia zatrudnienia jednak zastrzega sobie prawo do przeniesienia
pracownika na inny obiekt w ramach obowiązującej Umowy.
Pytanie 40:
Czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie w każdej lokalizacji pomieszczenia socjalno-magazynowe?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewni nieodpłatnie w każdej lokalizacji pomieszczenia socjalno-magazynowe.
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Pytanie 41:
Czy Zamawiający dopuszcza w udostępnionych pomieszczeniach Wykonawcy zamontowanie pralki do
prania mopów i ścierek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zamontowania w udostępnionych Wykonawcy pomieszczeniach pralki do
prania mopów i ścierek.
Pytanie 42:
Kto zapewnia skrzynie na mieszankę do zimowego utrzymania powierzchni zewnętrznych?
Odpowiedź:
Zamawiający w miarę posiadanych możliwości zapewni skrzynie na mieszankę do zimowego
utrzymania powierzchni zewnętrznych natomiast w przypadku braku skrzyń w którejś z lokalizacji
skrzynie zapewni Wykonawca.
Pytanie 43:
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie soli do likwidacji oblodzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie soli do likwidacji oblodzeń z wyłączeniem dziedzińca głównego
zlokalizowanego w obiekcie przy pl. Bankowym 3/5 oraz dziedzińcu zlokalizowanym w obiekcie przy ul.
Marszałkowskiej 3/5 gdzie oblodzenia powinny być usuwane przy pomocy chlorku wapnia.
Pytanie 44:
Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w projekcie umowy, jako oczywiście
rażąco wygórowanych o co najmniej 50% każda.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych.
Pytanie 45:
Czy Zamawiający ma na obecną chwilę wiedzę na temat remontów, które będą przeprowadzane na
poszczególnych obiektach? Jeśli tak to poprosimy o wykaz i zakres tych prac z podziałem na obiekty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wiedzy na temat remontów, które będą przeprowadzane na poszczególnych
obiektach
Pytanie 46:
Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników Wykonawcy w poszczególnych obiektach?
Jeśli tak, to na jakich zasadach.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zapewni szafek BHP dla pracowników Wykonawcy.
Pytanie 47:
Czy obsługa kawowa spotkań i konferencji wchodzi w zakres usługi?
Odpowiedź:
Obsługa kawowa spotkań i konferencji nie wchodzi w zakres usługi sprzątania.
Pytanie 48:
W rozdziale IV – Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, Zamawiający nie uwzględnił zdolności
technicznej i zawodowej, jakie Wykonawcy muszą spełniać na etapie postępowania.
W SIWZ z 2018 roku dot. przetargu nr. BOU-IV.272.33.2018, Zamawiający określił następujące
zdolności techniczne lub zawodowe:
„a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
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lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usługi sprzątania pomieszczeń w
budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowania), z których każda trwała nie krócej niż 11 miesięcy, o wartości 1.000.000 zł brutto każda;
b. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż skieruje do realizacji
zamówienia zespół złożony z co najmniej 27 osób, w tym:
i. 1 osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad osobami sprzątającymi w godzinach pracy urzędu,
posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zakresie nadzoru nad personelem sprzątającym,
ii. co najmniej 26 osobami realizującymi faktycznie czynności będące przedmiotem niniejszego
zamówienia, tj. świadczące usługę sprzątania, w tym:
1. co najmniej 1 osobą posiadającą aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (oddelegowaną
do świadczenia usług sprzątania w lokalizacji przy ul. Andersa 30) oraz
2. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pracy na wysokościach oraz
3. co najmniej 1 osobą do pracy na teren zewnętrzny,
Zamawiający zastrzega, iż osoba wymieniona w pkt 1 nie może być równocześnie osobą wymienioną
w p 3.
Ponadto Zamawiający oczekuje, iż wszystkie ww. osoby muszą być zatrudnione na podstawione
umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, zgodnie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.
c. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż podczas realizacji zamówienia
dysponował będzie następującymi urządzeniami technicznymi:
i. urządzeniami technicznymi służącymi m.in. do odśnieżania, w tym:
1. co najmniej 1 szczotką walcową,
2. co najmniej 1 posypywarką walcową,
3. co najmniej 1 odśnieżarką mechaniczną,
4. co najmniej 1 dmuchawą do liści;
ii. co najmniej 1 mechanicznym urządzeniem myjąco-szorującym,
iii. co najmniej.1 odkurzaczem elektrycznym z filtrem HEPA,
iv. co najmniej 26 odkurzaczami przemysłowymi.”
Proszę o informację, czy Zamawiający podtrzymuje w/w warunki techniczne i zawodowe z 2018 roku
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr. BOU-IV.272.28.2020.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez
zmianę rozdziału IV, ust. 1 pkt 3 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:
1) w ramach części I zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usługi
sprzątania pomieszczeń:
a. w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania), z których każda trwała nie krócej niż
11 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto każda,
b. w obiektach składających się z co najmniej 5 odrębnych budynków (nie stanowiących
kompleksu budynków) oraz zlokalizowanych pod różnymi adresami,
c. co najmniej jeden z budynków lub kompleksów budynków o powierzchni nie mniejszej
niż 10 000 m²,
d. w ramach umowy Wykonawca świadczył usługę utrzymania czystości terenów
zewnętrznych na powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m ²;
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2) w ramach części II zamówienia:
Zamawiający nie formułuje warunku.
3) w ramach części III zamówienia:
Zamawiający nie formułuje warunku.
4) w ramach części IV zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usługi
sprzątania pomieszczeń:
a. w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania), z których każda trwała nie krócej niż
11 miesięcy, a wartość każdej ze świadczonych usług była nie mniejsza niż 80.000.00 zł
brutto każda.
b. w ramach umowy Wykonawca świadczył usługę utrzymania czystości na powierzchni
budynku nie mniejszej niż 1 000 m²;
W związku z powyższą zmianą zmianie ulega również treść rozdziału VII ust. 1 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
którym mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016, poz. 716);
5) wykazu wykonanych usług (dotyczy części I i IV zamówienia). Wzór przedmiotowego
wykazu stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).”
Zamawiający informuje, iż załącznik nr 7 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.
Pytanie 49:
Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem zarażenia koronawirusem,
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o zamówienie publiczne oraz wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie pisemnej, podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy o zamówienie publiczne oraz wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pisemnej, podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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Pytanie 50:
Proszę o informację, jak będą realizowane obowiązki stron w przypadku wystąpienia tzw. „siły
wyższej”. Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia pandemią koronawirusa, wnoszę o
wprowadzenie do wzorca umowy postanowień dotyczących wystąpienia siły wyższej. Poniżej
przykładowe zapisy, które zamawiający – wzorem innych zamawiających publicznych - mógłby
wprowadzić do wzorca umowy:
SIŁA WYŻSZA
1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na
działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencję finansowe (w tym odsetki, kary albo
inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu
niedopełnienia obowiązków Umownych.
3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od
Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:
wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy.
4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu
przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy,
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie
alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje
zdarzenie Siły Wyższej.
5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych
obowiązków wynikających z Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy postanowień dotyczących
wystąpienia siły wyższej.
Pytanie 51:
Prosimy o skrócenie terminu płatności faktury do 14 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności faktury VAT.
Pytanie 52:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w skład
konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, aby każda z firm wchodzących w skład konsorcjum firm wystawiała
Zamawiającemu osobną fakturę VAT.
Pytanie 53:
Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie
usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar
umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza modyfikować wysokości kar umownych przewidzianych za nienależyte
wykonanie usługi.
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Pytanie 54:
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią formularza ofertowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamawiania,
jakie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców o ile są znane. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości późniejszego powierzenia części zamówienia podwykonawcom, jeżeli
wykonawca oświadczył, iż będzie realizował zamówienia samodzielnie.
Pytanie 55:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy podwykonawca nie jest znany na etapie składania ofert
Wykonawca nie musi załączać JEDZ podwykonawcy, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 5 SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w przypadku gdy podwykonawca nie jest znany na etapie składania ofert
Wykonawca nie musi załączać JEDZ podwykonawcy.
Pytanie 56:
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku
nagłych i niespodziewanych nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikające z
przyczyn losowych (m.in. zwolnienie lekarskie, poród, urlop na żądanie).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie.
Pytanie 57:
Prosimy o informację ile wynosi ZNWU (w SIWZ podane jest 5%, natomiast w umowie 10%). Prosimy
również o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza ZNWU w formie gwarancji bankowej (w umowie
Zamawiający wskazuje wyłącznie gwarancje ubezpieczeniową).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5%
wartości zamówienia.
Pytanie 58:
Zamawiający podał w OPZ nazwy środków. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy dany środek
został wycofany z produkcji Zamawiający dopuści dedykowany przez producenta zamiennik.
Odpowiedź:
W przypadku wycofania któregoś ze środków czystości wskazanych w OPZ Zamawiający dopuszcza
zastąpienie środków równoważnymi pod względem użyteczności.
Pytanie 59:
Zamawiający wymaga w przypadku obiektu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy
ul. Andersa 30, gdzie znajdują się gabinety lekarskie, stosowania środków dopuszczonych do
stosowania w obiektach służby zdrowia (skład chemiczny środka równoważny do: zawierającego ≤70%
etanol, ≤ 30 % propan – 2-ol. %). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści środki
dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia na bazie innych substancji czynnych, np. IV
rzędowych soli amonowych, itd. Prośba ta jest dedykowana faktem, ze środki na bazie alkoholi są
przeznaczone do dezynfekcji tylko małych powierzchni.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie środków dopuszczonych do stosowania w obiektach służby
zdrowia na bazie innych substancji czynnych.
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Pytanie 60:
Zamawiający wymaga, aby środki/materiały posiadały stosowny atest PZH. Pragniemy poinformować,
iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w
związku z czym większość producentów nie stara się o pozyskanie lub przedłużenie ważności atestu,
gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego. Również środki wymienione przez Zamawiającego w OPZ
nie posiadają w/w atestów. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca
rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury
rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dokumentami
dopuszczającymi są odpowiednio:
 dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako wyroby medyczne: certyfikat CE,
deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji
określonej w ustawie o wyrobach medycznych,
 dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty biobójcze: pozwolenie na
wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych,
 dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty lecznicze: pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
 dla preparatów będącymi kosmetykami: zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą
elektroniczną za pośrednictwem CPNP
 dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne: karta
charakterystyki substancji niebezpiecznej,
 dla środków higienicznych typu papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki nie są wydawane
żadne dokumenty dopuszczające (nie ma takiego wymogu prawnego).
W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez środki atestów PZH i
dopuszczenie w to miejsce w/w dokumentów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie produktu równoważnym posiadającym właściwości
czyszcząco-zapachowe.
Pytanie 61:
Zamawiający w OPZ wymaga:
„kostka toaletowa w koszyczku z zawieszką o działaniu dezynfekującym. Najważniejszym składnikiem
kostki jest aktywowanym przy każdym spłukiwaniu wody prekursor podchlorynu sodu, odpowiedzialny
za działanie antybakteryjne. Produkt dodatkowo czyści, zapobiega osadzaniu się kamienia,
pozostawiając świeży zapach. Produkt o masie nie mniejszej niż 40g.- typu DOMESTOS WC ACTI-BLITZ
koszyk 40g. lub produkt o parametrach równoważnych”
Prosimy o zrezygnowanie z wymogu, aby w/w kostki miały posiadać działanie dezynfekujące. Prośba
ta uwarunkowana jest faktem, że na rynku polskim nie są produkowane, ani dystrybuowane kostki o
właściwościach dezynfekujących. Również wskazana przez Zamawiającego kostka Domestos WC ActiBlitz nie jest już dostępna na rynku od kilku lat. Obecnie produkowane kostki czyszczą muszlę
(„wypłukują drobnoustroje”), ale nie posiadają udokumentowanych właściwości bójczych. W związku
z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu, aby kostki miały właściwości dezynfekujące i
dopuszczenie w to miejsce kostek czyszcząco-zapachowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie produktu równoważnym posiadającym właściwości
czyszcząco-zapachowe.
Pytanie 62:
Zamawiający podał opisy papieru toaletowego oraz ręczników papierowych ZZ. Prosimy o
potwierdzenie, że wartości parametrów podanych przez Zamawiającego (np. %bieli gramatura, itd.) są
wartościami orientacyjnymi i Zamawiający dopuszcza materiały higieniczne o zbliżonych (a nie
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identycznych) parametrach jak opisane w SIWZ pasujące do dozowników występujących u
Zamawiającego. Prośba ta jest podyktowana zmianami w kartach technicznych materiałów
higienicznych, w związku z którymi niektóre parametry opisane w SIWZ mogą się różnić w niewielkim
przedziale wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że dopuszcza odchylenia nie więcej niż 10% od parametrów podanych przez
Zamawiającego w SIWZ.
Pytanie 63:
Wnoszę o modyfikację par.6 ust.5 Umowy, w zakresie: ,,(…)zawinione niewykonania lub zawinione
nienależyte wykonanie (…)’’.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 64:
Wnoszę o modyfikację par.9 ust.1 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,, ...10%...(…) wyliczonej proporcjonalnie
do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy, za odstąpienie (…)’’.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 65:
Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia
pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego
bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 66:
Wnoszę o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego
wynagrodzenia’’.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 67:
Wnoszę o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3
miesięcznym okresem wypowiedzenia’’
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 68:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania
danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z
obowiązującymi przepisami RODO.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie ma podstaw do zawierania umowy powierzenia z uwagi na fakt, że w
zakresie świadczonych przez serwisy sprzątające usług nie zawiera się zadań wymagających
przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora.
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Pytanie 69:
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca
na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?
Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 54.
Pytanie 70:
Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć
podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania
ofert?
Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 48.
Pytanie 71:
Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na
zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie.
Pytanie 72:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia umowy w większej liczbie egzemplarzy w
przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzenia umowy w większej liczbie egzemplarzy w
przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum.
Pytanie 73:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o
niepełnosprawności?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o
niepełnosprawności, jednakże nie wszystkie nieruchomości przystosowane są do osób
niepełnosprawnych.
Pytanie 74:
Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.9 ust. 1 pkt 1-7 o 50%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 75:
Czy Zamawiający przekaże nieodpłatnie dostęp do mediów o których mowa w par.6 ust.1 pkt.3
Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże nieodpłatnie dostęp do mediów, o których mowa w §6 ust.1 pkt 3.
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Pytanie 76:
Wnoszę o wprowadzenie do par.9 Umowy, zapisu: ,,W razie opóźnienia w płatności Zamawiający
zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz.118, z
późn.zm.’’.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 77:
W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym dziewięć miesięcy 2021
roku, wnoszę o wprowadzenia do umowy w par. 13 klauzuli waloryzacyjnej za ten okres. Wykonawca
biorąc pod uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w związku ze zmianą
wynagrodzeń, wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć jakie zmiany od stycznia 2021
roku w zakresie płac nastąpią. Wniosek o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny (mimo,
że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), iż oferta jest składana w lipcu, gdzie wykonawca nie
ma żadnych wytycznych, przepisów, informacji w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok
2021.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 78:
Wnoszę o modyfikację par.5 ust. 6 Umowy poprzez wykreślenie słowa ,,pełną’’. Wykonawca może
ponosić wyłącznie odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy w
zakresie regulującym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 79:
Proszę o doprecyzowanie zapisów – w SIWZ – Zamawiający wymaga 5% ZNWK , natomiast w umowie
– 5 % ZNWK.
Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 57.
Pytanie 80:
Zamawiający w OPZ - Dopuszcza się możliwość okresowego zawieszenia świadczenia wszystkich lub
niektórych usług objętych umową w przypadku prowadzenia w wyszczególnionych pomieszczeniach
prac remontowych, uroczystości, oficjalnych wizyt, etc. W takim przypadku Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie za czas okresowego zawieszenia świadczenia wszystkich lub niektórych
usług. Proszę o podanie maksymalnej % ilości zmniejszenia bądź wyłączenia zakresu wykonywania
usługi w trakcie realizacji umowy. Zaznaczam, iż fakt zmniejszenia usługi wpływa na koszt jej
wykonania, w szczególności jeżeli wykonawca na etapie składania ofert przyjmuje określoną w siwz
liczbę m2 powierzchni sprzątania. Inaczej rozkładają się koszty przy mniejszej powierzchni a inaczej
przy większej, co ma istotny wpływ na ostateczną cenę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami.
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Pytanie 81:
Wnoszę o modyfikację par.6 ust.3 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,,(...) o ile polecenia te będą zgodne z
przedmiotem niniejszej umowy i nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpłyną ujemnie na
stan bezpieczeństwa chronionego obiektu’’
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 82:
Wnoszę o wykreślenie par.7 ust.17 oraz par.9 ust.3 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana
zapisu wynika z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten
zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę
karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie. Cytowany przepis nie pozbawia
zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych, przesuwa jedynie termin ich dochodzenia.
Usunięcie ww. zapisu pozbawiłoby zamawiającego dochodzenia kar umownych jeżeli okoliczności
określone w ww., przepisie nastąpią w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne.
Pytanie 83:
Wnoszę o modyfikacje par.9 ust.1 pkt.3,4 Umowy, w zakresie: ,,zawinionego niewykonania (…)’’
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie 84:
Wnoszę o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w ww. zakresie. Zamawiający informuje, iż w
rozdziale XIX SIWZ przewidział możliwość zmiany umowy w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
informuje, iż dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:
1. rozdziału XII ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
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„2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za
pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) do dnia 17 sierpnia 2020 r. do
godziny 09:00.”
2. rozdziału XIV ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.”.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//-Kamila Jeziorska-Chojecka

17

BOU-IV.272.28.2020

Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przedmiot usługi wraz ze wskazaniem miejsca
wykonywania usługi (adresy poszczególnych lokalizacji)

Data wykonania usługi

Podmiot na rzecz którego
usługa była realizowana

Wartość brutto usługi

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wykazu wykonanych usług dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty przedstawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
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