Sąd Rejonowy w Świdnicy
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica

Świdnica, 4 listopada 2020r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania nr ZP/3/2020 na „Usługi – sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch
obiektach Sadu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzki 14 oraz
terenu utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4”

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ, Zamawiający działając w trybie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia treść
przesłanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie nr 1
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, wynikających z
decyzji organów władzy publicznej, określonych w art. 142 ust. 5 pkt 1-4 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)?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 PZP, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy
zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i
usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
Projekt umowy w omawianym postępowaniu przewiduje, że ww. przypadkach może
nastąpić zmiana umowy zawartej z Wykonawcą (§9 pkt.2).

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego
postępowania?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie zastrzegł w treści SIWZ ani w treści ogłoszenia obowiązku osobistego
wykonania przez wykonawcę niektórych części zamówienia, dlatego też Wykonawca będzie
mógł powierzyć wykonanie całości zamówienia podwykonawcy.
Pytanie nr 3:
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 zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi,
której wykonawca został wybrany w poprzednim postępowaniu?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Na podstawie art. 38 pzp, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie wyłącznie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogłoszonego
postępowania. W ocenie Zamawiającego wykonawca nie może zwracać się o wyjaśnienie czy
też wskazanie różnic w stosunku do aktualnie realizowanego zamówienia.
Zamawiający nadmienia jednak, że w związku z reorganizacją zmniejszyła się
powierzchnia sprzątania w budynku przy pl. Grunwaldzkim 14.
Pytanie nr 4:
Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez
Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:
czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcęprosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez
obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy?
w odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując
określenia wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej- 23%,
a także czy podstawą szacowania w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie
wykonywanej usługi (faktury wystawiane przez obecnego Wykonawcę)- prosimy o wskazanie,
w jakiej części (procentowo lub kwotowo) usługi świadczone przez dotychczasowego
wykonawcę były opodatkowane stawkami odpowiednio 8 % i 23%?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 pzp jest zobowiązany do udzielenia
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zadanie pytanie nie dotyczy
treści SIWZ. Zamawiający nadmienia jednak, że stawka 8 % ma zastosowanie wyłącznie do
sprzątania terenu utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4

Pytanie nr 5:
Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości
nałożonych kar?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 PZP jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zadanie pytanie nie dotyczy treści SIWZ.
Pytanie nr 6:
Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym
z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi
o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był
okres opóźnienia?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 PZP jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zadanie pytanie nie dotyczy treści SIWZ.
Pytanie nr 7:
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie wartości netto i brutto faktur za
usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie, które wystawił obecny wykonawca
za okres 3 ostatnich miesięcy.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 PZP jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zadanie pytanie nie dotyczy treści SIWZ.
Pytanie nr 8
W
związku
z
ukazaniem
się
Postępowania
ne
ZP/3/2020
dot.
"Usług-sprzątania biurowych w dwóch obiektach Sądu Rejonowego w Świdnicy
przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldziekgo 14. terenu utwardzonego
wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4. Zwracamy się o wyjaśnienie i
wskazanie
podstaw
prawnych
Kryterium
jakość
oferowanych
usług.
W
szczególności zwracamy się o wskazanie dlaczego Zamawiający wskazuje
prywatny podmiot nadający ISO 9001 -jest to prywatna jednostka nadającą
prywatny certyfikat. Taki certyfikat nie podlega żadnym przepisom prawa
zamówień publicznych nie są to również żadne uprawnienia Państwo czy
obowiązkowe.
Posiadanie
jakiegokolwiek
certyfikatu
nawet
innych
firm
nadających
certyfikaty
w
żaden
sposób
nie
świadczy
o
jakości
wykonywanych usług - z godnie z prawem do tego potrzebne są referencje
które są w niniejszym postępowaniu są wymagane i w naszej ocenie to one

wskazują poziom jakości. Takie wskazanie prywatnej firmy w naszej ocenie
działa
negatywnie
na
przejrzystość
całego
postępowania
tz.
Raz
że
gdybyśmy chcieli spełnić warunek ISO musimy go zakupić od prywatnej
firmy a po drugie , że w takim postępowaniu zamawiający wskazuje i
faworyzuje firmę która taki certyfikat ma.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako jeden
z pozacenowych kryteriów oceny ofert, zastosował kryterium jakości ISO 9001
w obszarze utrzymania czystości lub inny równoważny z systemem zarządzania jakością.
W opinii Zamawiającego certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny jest gwarantem
zachowania odpowiedniej organizacji kontroli jakości, planowania, zaangażowania sił i
środków mających na celu gwarancję prawidłowej realizacji usługi i w związku z tym ma
wpływ na jakość usług, jakie to przedsiębiorstwo świadczy.
Zamawiający neguje stwierdzenie uczestnika postępowania, zgodnie z którym jakoby
faworyzuje firmę, która ma taki certyfikat, gdyż Zamawiający dopuścił możliwość posiadania
certyfikatu równoważnego, co wskazuje na zachowanie zasady niedyskryminacji i równego
traktowania wykonawców. Ponadto Zamawiający podkreśla, że posiadanie certyfikatu nie jest
obowiązkowe bowiem nie stanowi warunku udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę pozacenowych
kryteriów oceny w przedmiotowym postępowaniu.
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Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 PZP jest zobowiązany do udzielenia
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zadanie pytanie nie dotyczy
treści SIWZ.
Pytanie nr 10
Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na mydło
dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie
producenta dozowników.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający informuje, że w całym Sądzie zainstalowane są dozowniki do nalewania mydła.

Pytanie nr 11
Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli
tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada
Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta
dozowników.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający informuje, iż w tut. Sądzie nie stosuję się dozowników na mydło w pianie.
Pytanie nr 12
Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu)
oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający oczekuje zastosowania odświeżaczy powietrza w sprayu.
Pytanie nr 13
Zwracam się z prośbą o udostepnienie edytowalnych wersji załączników do
postępowania ZP/3/2020 Usługi – sprzątania pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach Sądu
Rejonowego w Świdnicy.
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający informuje, że Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 27 października 2020r. w formacie PDF. Zamawiający nie przewiduje udostępniania
innych plików niż zamieszczone na stronie internetowej. Pliki zawierający treść SIWZ oraz
załączniki zostały opublikowane w formacie PDF, bez stosowania ograniczeń dotyczących
kopiowania jej zawartości. Taki format umożliwia prawidłowe odczytanie, za pomocą
udostępnionego bezpłatnie oprogramowania, zawartych w pliku informacji zgodnie z intencją
Zamawiającego, z zachowaniem jednolitego wyglądu i treści. Konwersja do formy edytowalnej
nie gwarantuje nienaruszalności układu i treści dokumentu, a przede wszystkim możliwości
otwarcia dokumentu przez wszystkich uczestników postępowania, co naruszałoby zasadę
równego traktowania.

