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Sprawa nr WNP-002/2022 

        

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.132 ustawy                  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na: 

„wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i 

zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z koszeniem oraz utrzymanie porządku i czystości 

w siedzibie ZMSP.” 

Zamówienie podzielone na II CZĘŚCI.  

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniach: 

10,16,18.02.2022r., do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

1. Czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę? 
 

Ad.1.  

Podstawą ustalenia wartości zamówienia usługi powtarzającej się była rzeczywista łączna wartość 

kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy, zgodnie z 

art. 35 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem zmian w częstotliwości świadczenia poszczególnych 

czynności w ramach świadczenia usługi.   

 

2. 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)? 
 

Ad.2. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści umowy.   

3. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego 
postępowania? 

 
Ad.3.   
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcy wykonania całości udzielonego zamówienia 
publicznego zgodnie z zapisami zawartymi w załącznikach 4, 4a do SWZ. - § 3 ust.1.  

 

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 
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zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi, której wykonawca został wybrany w poprzednim 
postępowaniu? 
 
Ad. 4.   

Zamawiający szacując powierzchnię nieruchomości ujętych w postępowaniu wziął pod uwagę 

wielkość działek i budynków powierzonych w gospodarowanie Zamawiającemu oraz siedziby ZMSP.  

Ponadto Zamawiający informuje, iż zachodzą różnice w stosunku do usługi,  której wykonawca został 

wybrany w poprzednim postępowaniu tj. Zamawiający zwiększył  zakres częstotliwości koszenia trawy 

na  nieruchomościach w okresie od maja do października. Poza tym ilość sprzątanych nieruchomości 

różni się od  ilości nieruchomości obsługiwanych w ramach dotychczasowych umów, zostały ujęte 

nowo przejęte budynki i grunty, a w wyniku analizy potrzeb sprzątania usunięto nieruchomości 

przekazane inny podmiotom.  

 
5. Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego 
wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:  

 
1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę,  

 

Ad. 5.  

Odpowiedź została udzielona w Ad.1.  

6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje: 

A. Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy wykonywanych w budynkach mieszkalnych i terenach 

zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych gospodarowanych przez Zamawiającego  

1. Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynków dwa 

razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek), zimą w czasie opadów śniegu codziennie.  

1) Sprzątanie powierzchni wewnątrz budynku:  

1. zamiatanie klatek schodowych.  

2. mycie klatek schodowych, korytarzy, schodów wraz z balustradami oraz pozostałych części 

wspólnych nieruchomości – 1 raz w tygodniu,  

Proszę o doprecyzowanie ile razy i w jakie dni ma być sprzątana powierzchnia wewnętrzna 

budynków? 

 

Ad.6.  Zamawiający  zleca sprzątanie wewnątrz budynków dwa razy w tygodniu i wymaga w trakcie 
sprzątania  klatek schodowych zamiatania: schodów , podestów, korytarzy oraz sprzątanie altan 
śmietnikowych.  
Natomiast  zmywanie klatek schodowych, korytarzy wraz z balustradami mycie drzwi wejściowych na 
klatkach schodowych oraz pozostałym części wspólnych nieruchomości ma się odbywać  raz w 
tygodniu. 
 

 7. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia czynność: 

usuwanie zbędnych przedmiotów z w/w pomieszczeń oraz z klatki schodowej w miarę potrzeb                       

w miejsca do tego przeznaczone (altanka śmietnikowa).  

Proszę o doprecyzowanie, kto określa czy przedmioty są zbędne (Zamawiający czy Wykonawca).                

W przypadku usunięcia przedmiotów stanowiących własność mieszkańców, kto ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne szkody? 

Ad.7. Zamawiający każdorazowo określi, które przedmioty pozostawione na klatce schodowej są 

zbędne i zleci Wykonawcy uprzątnięcie ich z budynku. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

natomiast ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o usunięciu przedmiotu.  

 

 



8. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje: 

3) Teren zewnętrzny przy budynkach mieszkalnych: dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek):  

1. sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej wraz z chodnikami przynależnymi                                

do nieruchomości, jezdnie, bramy, prześwity, place,  

2.    bieżące sprzątanie altanek śmietnikowych  

Proszę o doprecyzowanie, czy altanki należy sprzątać dwa razy w tygodniu, czy tez na bieżąco? 

Czynność wykonywana na bieżąco w przypadku usług utrzymania czystości może wskazywać na 

wykonywanie usługi codziennie, lub kilka razy dziennie, w związku, z czym proszę o określenie 

konkretnej ilości wykonania. 

Ad.8. Altanki śmietnikowe należy sprzątać dwa razy w tygodniu podczas świadczenia usług 

utrzymania czystości na nieruchomości ( poniedziałki i czwartki). 

 

9. B. Dotyczy terenów zewnętrznych przy budynkach z lokalami użytkowymi: 

W tabeli Zamawiający wskazuje w pkt 3 

Oczyszczanie ciągów pieszo-jezdnych mycie w miarę potrzeb. 

Czy Zamawiający udostępni wodę do wykonania usługi?  

Proszę o doprecyzowanie częstotliwości wykonywania usługi. Określenie w miarę potrzeb jest nie 

precyzyjne . 

Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy 

czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio 

ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego 

realizacji. 

 

Ad.9.  Oczyszczanie ciągów pieszo-jezdnych w okresie zimowym i po zimowym w przypadku 

zalegania piasku i pozostałości po okresie zimowym w trakcie sprzątania w dniach wtorek i piątek. 

Zamawiający informuje, iż w żadnej z nieruchomości wskazanych w pkt. 3 nie ma ujęć wody, z których 

Wykonawca mógłby korzystać.   

 

10. Zamawiający w części C wskazuje: 

Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy odnoszący się do hal garażowych i budynków garaży 

wolnostojących oraz terenów zewnętrznych przy budynkach garaży wolnostojących gospodarowanych 

przez Zamawiającego. 

2. Sprzątanie powierzchni wewnątrz- hali garażowej, ale nie rzadziej niż:  

b. mycie wjazdu oraz komunikacji wraz z miejscami postojowymi - 1 raz w kwartale,  

c. usuwanie zbędnych przedmiotów z w/w pomieszczeń w miarę potrzeb w miejsce do tego 

przeznaczone (altanka śmietnikowa),  

Proszę o informację czy zostanie udostępniona woda w tych lokalizacjach? 

Proszę o doprecyzowanie, kto określa czy przedmioty są zbędne (Zamawiający czy Wykonawca). W 

przypadku usunięcia przedmiotów stanowiących własność mieszkańców, kto ponosi odpowiedzialność 

za ewentualne szkody? 

 

Ad.10. Zamawiający udostępni dostęp do wody w nieruchomościach w których jest techniczne ujęcie 

wody . 

Zamawiający każdorazowo określi, które pozostawione przedmioty wewnątrz hal garażowych są 

zbędne i zleci Wykonawcy ich uprzątnięcie - drogą elektroniczną lub telefoniczną, Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, natomiast ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o usunięciu 

przedmiotu.  

 

11. Zamawiający w części C wskazuje: 

Czynności dotyczące obsługi hali garażowej:  

1) czuwanie nad przestrzeganiem porządku, przez najemców miejsc postojowych  

Proszę o wyjaśnienie w/w czynności. 



 

Ad.11.  Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie Zamawiającego o aktach dewastacji                       

i wandalizmu w halach garażowych. 

 

12. Zamawiający w części C wskazuje: 

4. Czynności dotyczące obsługi garaży wolnostojących:  

1) usuwanie zbędnych przedmiotów z podjazdów do garaży wolnostojących w miarę potrzeb                        

w miejsce do tego przeznaczone (altanka śmietnikowa). 

Proszę o doprecyzowanie, kto określa czy przedmioty są zbędne (Zamawiający czy Wykonawca).                   

W przypadku usunięcia przedmiotów stanowiących własność mieszkańców, kto ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne szkody? 

 

Ad.12. Odpowiedź została udzielona w Ad. 10  

 

13. Zamawiający wskazuje: 

 

9) sprzątanie w worki i wywóz liści, w miarę potrzeb  

Proszę o doprecyzowanie częstotliwości wykonania usługi. Określenie w miarę potrzeb jest nie 

precyzyjne. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje 

się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in 

principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki 

jego realizacji. 

 

Ad.13. W dni wyznaczone do sprzątania obiektów określonych w SWZ Rozdz. 6. Opis przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca w przypadku stwierdzenia zalegania na nieruchomości liści ma obowiązek ich 

spakowania  w worki oraz wywóz.  

 

 

14. Zamawiający informuje w Opisie Przedmiotu zamówienia: 

Odnośnie udostępnienia powierzchni gospodarczych i ujęcia wody 14, Zamawiający udostępni 

Wykonawcy nieodpłatnie dostęp do ujęcia wody w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

Proszę o potwierdzenie, że na wszystkich lokalizacjach jest dostęp do wody. 

 

Ad.14. Zamawiający informuje, iż dostęp do wody technicznej znajduje się w n/w budynkach:  

ul. Armii Krajowej 100, 

ul. Ciupagi I, II, III, D, C, 

ul. Czerniakowskiej 128, 

ul. Klarysewskiej 57, 

ul. Ludnej 4, 

ul. Powsińskiej 73. 

ul. Prostej 69. 

 

15. Zamawiający w części G opisuje:  

Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy odnoszący się do terenów niezabudowanych do 

sprzątania raz w miesiącu z trzema koszeniami, gospodarowanych przez Zamawiającego wskazuje: 

Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zewnętrznych oraz utrzymaniem 

zieleni – raz w miesiącu  

1.codzienne sprzątanie zimą i w czasie opadów śniegu powierzchni zewnętrznej utwardzonej 

(chodniki, drogi, bramy, prześwity, place),  

2. odchwaszczanie żywopłotów, rabat, itp., - w miarę potrzeb  

5. konserwacja zieleni niskiej (żywopłoty, krzewy) – cięcie pielęgnacyjne w miarę potrzeb,  



Proszę o doprecyzowanie częstotliwości wykonania usługi. Określenie w miarę potrzeb jest nie 

precyzyjne. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje 

się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in 

principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki 

jego realizacji. 

Ad.15.  Podczas sprzątania raz w miesiącu Wykonawca ma obowiązek dokonać wizualnej oceny 

stanu żywopłotów i krzewów.  W przypadku stwierdzenia zachwaszczenia oraz dużych odrostów 

żywopłotów i krzewów należy dokonać cięć pielęgnacyjnych i odchwaszczania. 

 

16. Dotyczy ul. Prostej 69: 

Proszę o podanie metrażu następujących powierzchni: 

a. wewnętrzne okna 

b. wykładziny dywanowe pokoje biurowe 

Proszę o podanie ilości użytkowników. 

 

Ad.16.  

Zamawiający dokonał zmiany w SWZ w Rozdziale VI, Części II pkt. b „Zakres czynności i 

obowiązków Wykonawcy wykonywanych w budynku biurowym siedzibie ZMSP ul. Prosta 69 w 

Warszawie” poprzez wykreślenie punktu dotyczącego mycia okien – szyb wewnętrznych – 1 raz w 

kwartale. Ponadto poniżej Zamawiający przekazuje informację dot. powierzchni wykładzin 

dywanowych oraz ilości pracowników: 

- wykładzina dywanowa – 1193,9 m2 
- ilość pracowników: 107. 

 

17. Zamawiający w projekcie umowy § 5 Obowiązki Zamawiającego wskazuje : 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli, jakości wykonywanych usług, bez 

konieczności wcześniejszego informowania Wykonawcy o tym fakcie. 

W związku z tym, że czynności są wykonywane raz w tygodniu, dwa razy w tygodni , bez określenia 

przedziałów czasowych, proszę o doprecyzowanie , w jaki sposób będzie przebiegała kontrola 

wykonania usługi? 

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z umową: 

„ W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług objętych Umową, o których mowa w 

załączniku nr 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy, karę umowną w wysokości podwójnej wartości 

części usługi niewykonanej lub nienależycie wykonanej.”"  

 

Ad.17.  Zamawiający będzie dokonywał kontroli jakości wykonanej usługi w wyznaczonym dniu do 

sprzątania nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu informacji od Wykonawcy, iż obiekt został 

sprzątnięty, lub też w dniu następnym w godzinach 8:00- 10:00.  

 

18. Zwracamy się z zapytaniem czy nie wkradł się błąd na platformie w formularzu dot. Części I, bo 
wydaje się być zdublowany. W pliku excel na Część I mamy tylko jedną ogólną cenę netto i brutto za 
całość a poniżej widać że są dwie pozycji dla Części 1. 
 
Ad.18.  

Należy wypełnić załączone załączniki Nr 1 i 1a (formularze ofertowe) do SWZ z załącznikami 

(załączniki do formularza ofertowego 1 i 1a), zgodnie z zapisami w SWZ Rozdz. 9 Opis 

sposobu przygotowania oferty, JEDZ i podmiotowe środki dowodowe:  

9.1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub obie części zamówienia. Oferta/oferty muszą  być 

sporządzone zgodnie z niniejszą SWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym załącznik Nr 1 i 1a do SWZ z załącznikami. (edytowalna wersja Word oraz Excel).  

 

Podpisane certyfikatem kwalifikowanym  
   przez Edytę Stefańską (KKds.FiW) 


