
Znak: AG.I.272.1.27.2018                                                                         Kielce, dn. 9 listopada 2018 r. 

 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac 

porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”, znak: 

AG.I.272.1.27.2018. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z zadanymi 

pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę 875 000,00 zł brutto. 

 

Pytanie 2: 

Czy obecnie są prowadzone prace remontowe w budynkach? Jeżeli tak to kiedy się zakończą? Na jakiej 

powierzchni się odbywają i na których budynkach? 

 

Odpowiedź: 

Tak, obecnie są prowadzone prace w bud. B, które skończą się 30.11.2018 r. 

 

Pytanie 3: 

Czy w okresie realizacji usług Zamawiający planuje przeprowadzanie remontów? Jeżeli tak to proszę  

o wskazanie obiektów, powierzchni planowanego remontu, oraz planowanego terminu (okresu) 

przeprowadzania remontów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje remont schodów klatki schodowej. Pow. remontowana 323 m2. Remont w okresie  

luty-grudzień 2019 r. 

 

Pytanie 4: 

Ile razy średnio w ciągu roku będą odbywały się konferencje, narady w dni wolne od pracy? Ile godzin 

dziennie mają być wykonywane czynności porządkowe podczas tych konferencji? 

 

 

 



Odpowiedź: 

Nie można określić, ile razy w ciągu roku będą odbywały się konferencje, narady w dni wolne od pracy. 

Gdyby w/w miałyby miejsce w okresie obowiązywania umowy, musiałyby być zapewnione dyżury podczas 

całego czasu ich trwania. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o podanie powierzchni żaluzji, rolet okiennych , werticali w pomieszczeniach ogólnodostępnych 

oraz salach szkoleniowych podlegających czyszczeniu w miarę występujących potrzeb. 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnia żaluzji, rolet okiennych, verticali podlegających czyszczeniu w miarę potrzeb – 375 m2. 

 

Pytanie 6: 

Jaka jest powierzchnia luksferów w salach szkoleniowych po stronie wewnętrznej podlegająca myciu? 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnia luksferów w salach szkoleniowych po stronie wewnętrznej podlegająca myciu – 13 m2. 

 

Pytanie 7: 

Jaka jest powierzchnia luksferów w salach konferencyjnych po stronie zewnętrznej podlegająca myciu? 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnia luksferów w salach szkoleniowych po stronie zewnętrznej podlegająca myciu – 13 m2. 

 

Pytanie 8: 

Proszę o podanie powierzchni (lub sztuk) mebli tapicerowanych podlegających wycieraniu na sucho? 

 

Odpowiedź: 

Liczba sztuk mebli tapicerowanych podlegających wycieraniu na sucho w salach konferencyjnych wynosi 

592 sztuki, natomiast w zakresie ilości mebli tapicerowanych w wydziałach ŚUW - Zamawiający nie 

posiada takich informacji.  

 

Pytanie 9: 

Proszę o podanie powierzchni (lub sztuk) mebli nietapicerowanych podlegających wycieraniu na sucho? 

 

Odpowiedź: 

Liczba sztuk mebli nietapicerowanych podlegających wycieraniu na sucho w salach konferencyjnych 

wynosi 125 sztuk, natomiast w zakresie ilości mebli nietapicerowanych w wydziałach ŚUW - Zamawiający 

nie posiada takich informacji.  

 

Pytanie 10: 

Ile osób na stałe pracuje we wszystkich budynkach? Taka informacja jest niezbędna do prawidłowego 

oszacowania zużycia materiałów higienicznych. 

 

Odpowiedź: 

We wszystkich budynkach ŚUW na stałe pracuje 817 osób. 

 

 

 



Pytanie 11: 

Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości klientów. Taka informacja jest niezbędna do prawidłowego 

oszacowania zużycia materiałów higienicznych. 

 

Odpowiedź: 

Nie prowadzimy żadnych rejestrów, które mogłyby wskazywać średniomiesięczną ilość klientów. 

 

Pytanie 12: 

Proszę o podanie ilości łazienek w których mają być wstawione wiadra na nieczystości płynne. 

 

Odpowiedź: 

Wiadra na nieczystości płynne mają być wystawione w 77 łazienkach umiejscowionych we wszystkich 

budynkach należących do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 

Pytanie 13: 

Jaka jest powierzchnia okładzin kamiennych (ściany, kolumny) podlegających myciu 1 raz w miesiącu? 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnia okładzin kamiennych podlegających myciu 1 raz w m-cu – 301 m2 

 

Pytanie 14: 

Czy przy wykonywaniu czynności odkurzania opraw oświetleniowych należy je zdejmować? Jeżeli tak, to 

czy z uwagi na bezpieczeństwo osób wykonujących tą usługę w tym czasie pracownik Zamawiającego 

odłączy dopływ prądu do oświetlenia? 

 

Odpowiedź: 

Nie należy zdejmować opraw oświetleniowych. 

 

Pytanie 15: 

Proszę o podanie ilości (w sztukach) kloszy i opraw oświetleniowych podlegających czynności 

odkurzania. 

 

Odpowiedź: 

Czynności odkurzania podlega ok. 3 242 szt. opraw oświetleniowych.  

 

Pytanie 16: 

Proszę o podanie ilości (szt) kabin sanitarnych które należy wyposażyć w szczotkę do czyszczenia 

sanitariatów wraz z pojemnikiem. 

 

Odpowiedź: 

Ilość kabin sanitarnych, które należy wyposażyć w szczotkę do czyszczenia sanitariatów wraz  

z pojemnikiem: 136 sztuk. 

 

Pytanie 17: 

Czy podana w SIWZ powierzchnia okien (5260 m2) jest powierzchnią jedno-, czy dwustronną? 

 

Odpowiedź: 

5 260 m2 jest powierzchnią jednostronną. 



 

Pytanie 18: 

Jaka jest powierzchnia okien która wymaga zastosowania techniki alpinistycznej? 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnia okien do mycia alpinistycznego jest uzależniona od wysokości, do którego piętra 

Wykonawca zastosuje mycie we własnym zakresie.  

Całkowita pow. okien jednostronna – 5 260 m2 

a) Pow. okien parter – 685 m2 

b) Pow. okien I piętro – 1 235 m2 

 

Pytanie 19: 

Proszę o podanie powierzchni mebli tapicerowanych podlegających praniu mechanicznemu. 

 

Odpowiedź: 

Liczba mebli tapicerowanych podlegających mechanicznemu praniu w salach konferencyjnych wynosi 

592 sztuki, natomiast w zakresie ilości mebli tapicerowanych w wydziałach ŚUW - Zamawiający nie 

posiada takich informacji.  

 

Pytanie 20: 

Pytanie dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt 4.1 k). Jaka jest powierzchnia posadzek które podlegają 

zamiataniu i myciu na mokro po krystalizacji w budynkach: A,B,C,C-II? 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnia posadzek do zamiatania i mycia na mokro po krystalizacji - 671,83 m2. 

 

Pytanie 21: 

Do kogo należy wykonanie usługi krystalizacji posadzek w budynkach: A,B,C,C-II? 

 

Odpowiedź: 

Wykonanie usługi krystalizacji posadzek Zamawiający zleca innemu podmiotowi w odrębnym 

postępowaniu. 

 

Pytanie 22: 

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia do realizacji zamówienia (każdego dnia) przez Wykonawcę  

16 osób serwisu zwykłego, 8 osób serwisu dyżurnego oraz dodatkowo 2-ch osób kierowników zmiany? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz OPZ, każdego dnia do realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 16 osób serwisu zwykłego, 8 osób serwisu 

dyżurnego, w tym 2-óch brygadzistów zmiany.  

 

Pytanie 23: 

W których miejscach można zlewać brudną wodę powstałą podczas mycia podłóg? 

 

Odpowiedź: 

Brudną wodę można zlewać w miejscach z rurą kanalizacyjną ∅ 100. 

 

 



Pytanie 24: 

Zgodnie z zapisem załącznika nr 7 do SIWZ (umowa) par.8 pkt1 proszę o precyzyjne określenie jaki 

dokumenty i akty wewnętrzne Zamawiającego mają zastosowanie do obowiązków Wykonawcy 

wynikających z umowy? Nie może być sytuacji, iż zakres obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do 

usługi regulowanych jest przez akt wewnętrzny Zamawiającego, który np. Zamawiający może 

jednostronnie modyfikować. Jeżeli Wykonawca ma przestrzegać akty wewnętrzne Zamawiającego,  

to każdy taki dokument winien stanowić załącznik do umowy. W przypadku zmiany regulaminu 

Wykonawca winien mieć uprawnienie do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. 

 

Odpowiedź: 

W odniesieniu do zapisu par 8 ust 1 lit. c Projektu umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ wewnętrzne 

regulaminy i instrukcje Zamawiającego (dot. obiektów, w których będzie świadczona usługa sprzątania)  

zostaną udostępnione Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę.   

 

Pytanie 25: 

Pytanie dotyczy zapisu zamieszczonego w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 6.10. Wnioskujemy  

o zrezygnowanie z wymogu posiadania uprawnień do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m osób 

wykonujących codzienne prace serwisu dyżurnego i zwykłego w przypadku wykonywania prac 

okresowych np. mycia okien przez innych pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy posiadających 

stosowne i aktualne uprawnienia do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m a oddelegowanych do 

tych prac. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 26: 

Zgodnie z punktem IV. 11 SIWZ 

„Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy czym nie mogą one stanowić więcej 

niż 10% liczby wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia” 

Wnioskujemy o wprowadzenie tego warunku do umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 27: 

Prosimy o wprowadzenie do umowy kar umownych wobec Wykonawcy, który przekroczy 10% wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji powyższych usług sprzątania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 28: 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający, pod kątem spełnienia powyższego warunku podczas 

realizacji zamówienia, będzie weryfikował ilość osób niepełnosprawnych w stosunku do całkowitej ilości 

personelu sprzątającego? 

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy druku zgłoszeniowego do ZUS (ZUA), gdzie znajduje 

się tytuł ubezpieczenia, na podstawie którego można zweryfikować, czy pracownik posiada orzeczenie  

o niepełnosprawności? 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji ilości osób niepełnosprawnych w stosunku do całkowitej ilości 

personelu, poprzez pisemne oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji 

SIWZ. 

 

Pytanie 29: 

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, 

faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej 

usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:......  

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu 

mailowego. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest ..............  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  

 

Pytanie 30: 

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych 

w powyższych przepisach. 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego 

w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad 

zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może 

być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie 

jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 

lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie 

umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś 

prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców 

stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy,  

co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego  

i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c.  

w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone 

w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar 

umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie 

może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 

majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem 

miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie 



nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ  

w ten sposób, że: 

 

1. W Rozdz. IV ust. 11 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

Było: 

11. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy czym nie mogą one stanowić 

więcej niż 10 % liczby wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia.  

 

Jest: 

11. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy czym nie mogą one stanowić 

więcej niż 10 % liczby wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia. W przypadku gdy 

Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia skieruje osoby niepełnosprawne, wówczas wraz  

z wykazem osób, o którym mowa w ust. 8 zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, w którym 

zostaną wskazane osoby niepełnosprawne.  

 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu 

składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił Sprostowanie  

- ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie 

internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 


