Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 r.
Nr sprawy: W AG.262.12.2020
Dotyczy: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sprawie kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu
Administracyjnego
Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły pisma zawierające pytania
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie, w rozumieniu klasa 1220 wg rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999
roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz.U. Nr 112, poz. 1316 wraz ze
zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 18, poz. 170. Czy Zamawiający uzna spełnienie zdolności technicznych
lub zawodowych jeśli centrum konferencyjne które wchodzi w skład klasy 1220 znajduje się w budynku
który również jest hotelem?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 roku
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych-Dz.U. Nr 112, poz. 1316 wraz
ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 18, poz. 170 za jednostkę klasyfikacyjną przyjmuje się zwykle
pojedynczy obiekt budowlany (np. budynek, drogę, linie przesyłowe itp.).
W przypadku kompleksowych obiektów budowlanych, składających się z kilku budynków, każdy
budynek powinien być klasyfikowany jako samodzielna jednostka.
W przypadku, gdy nie posiadamy szczegółowych informacji na temat klasyfikowanego
kompleksu, całość klasyfikowana jest zgodnie z główną funkcją jaką pełni obiekt w kompleksie
obiektów budowlanych.
Klasa 1220 nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów.

Pytanie 2
Zamawiający postawił w rozdziale VII pkt. 1. ppkt. 1.2 lit. c) warunek dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej: „wykażą się (przedstawią wykaz) wykonaniem (wykonywaniem) w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności je s t krótszy - w tym
okresie, że należycie zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie
realizują, co najmniej 3 usługi (z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia objętego usługą, dat
rozpoczęcia i zakończenia wykonania tych usług, nazw i adresów obsługiwanych obiektów oraz nazw i
adresów zamawiających) porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający przez
usługę porównywalną rozumie zrealizowanie takiej usługi, której czas realizacji na podstawie jednej
umowy wynosi minimum 12 miesięcy i dotyczy świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania
budynków biurowych (klasa 1220 wg rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 roku w

sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz.U. Nr 112, poz. 1316 wraz ze zmianami z
2002 r. Dz.U. Nr 18, poz. 170) o porównywalnej powierzchni (powierzchni podłogi do sprzątania nie
mniejszej niż 12 500 m2 w każdym budynku), o wartości w ciągu 12 miesięcy nie mniejszej niż 400 000

zł brutto każda. W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy załączyć dowody, że usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usługi obcesowej lub ciągłej, wartość
zrealizowanej usługi musi wynosić co najmniej 400 000 zł brutto każda, a ob~es trwania każdej usługi
nadal realizowanej będzie nie krótszy niż 12 miesięcy. ”
Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że Wykonawca na spełnienie powyższego warunku
w ramach jednej usługi (umowy), może wykazać się sumą powierzchni budynków o powierzchni
podłóg do sprzątania nie mniejszej niż 12 500 m2, spełniającą pozostałe warunki.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 3
Prosimy o udostępnienie formularzy i oświadczeń w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Przywołane dokumenty zostały opublikowane w serwisie BEP Zamawiającego pod
adresem:
http://www.nsa.gov.pl/zamowienia-publiczne/kompleksowe-sprzatanie-w-budynkachnaczełnego-sadu-administracyjnego,news,97,785.php
Pytanie 4
Czy wyznaczony przez Wykonawcę koordynator może również uczestniczyć w realizowaniu usługi
sprzątania?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 5
Czy sprzątanie pokoi w godzinach 09.00-15.00 może realizować serwis dzienny?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 6
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej z uwagi na złożoność usługi.
Odpowiedź:
Proponowany termin wizji lokalnej 07.01.2021 r. w godzinach 10:00 - 14:00.
Kontakt: p. Paweł Pocztarski, teł. 22 551 67 42.

Pytanie 7
Prosimy o podanie producenta oraz nazwy i adresu firmy aktualnie serwisującej i konserwującej
maszyny do czyszczenia obuwia.
Odpowiedź:
Firma serwisująca maszyny: Heute Service - ul. Wałowicka 19 A, 02-451 Warszawa.
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Pytanie 8
Czy Zamawiający potwierdza, że serwis dzienny przez 1 osobę ma być wykonywany w wymiarze 8
rbh na dzień (1 etat) w przedziale 06.30-16.30?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 9
Czy galanterię hotelową do pokoi gościnnych zapewnia Wykonawca? Jeśli tak, to proszę o podanie
ilości pokoi i ich średniomiesięcznego obłożenia.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 10
Czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie pomieszczenia socjalno-magazynowe dla wykonawcy?
Prosimy o wskazanie ilości i powierzchni tych pomieszczeń.
Odpowiedź:
Tak. 6 pomieszczeń ok. 80m2 + boxy pomocnicze rozlokowane na wybranych piętrach w obu
budynkach.

Pytanie 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż pralki do prania mopów i ścierek w pomieszczeniach
przekazanych wykonawcy? Jeśli tak, to czy pomieszczenie jest do tego przystosowane.
Odpowiedź:
Tak. Pomieszczenie przystosowane.

Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie osób na zastępstwa na umowy cywilno-prawne?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie osób do prac okresowych typu mycie okien, pranie
wykładzin na umowy cywilno-prawne?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 14
Wnosimy o:
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a)

obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w projekcie umowy, jako oczywiście
rażąco wygórowanych o co najmniej 50% każda;

Uzasadnienie:
W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji
uprzywilejowanej

względem

wykonawców,

umożliwiającej

mu

narzucanie

warunków

dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby
realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być
celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na
to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14.
Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom
współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi
na swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia,
nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku
niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób
zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień
na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary
umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej
nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może
powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte
na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę.
Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych,
zróżnicowanie

ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego

wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary
umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję
odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 15
Czy personel Wykonawcy odpowiada za prawidłową segregacje odpadów?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku składania oferty wspólnej, Wykonawca (konsorcjum) może
spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.
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Odpowiedź:
W ykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać wymagania
określone w Rozdziale IX ust. 6 SIWZ.

Pytanie 17
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 zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 18
Czy Zamawiający może podać informacje ile w obecnej umowie zlecił prania wykładzin dywanowych
oraz mycia okien i powierzchni zwykłych oraz za pomocą technik alpinistycznych?
Odpowiedź:
Metraż powierzchni dywanowych ok. 7500m2. Przybliżona powierzchnia oszkleń wraz z ramami,
w tym za pomocą rusztowań wewnątrz budynków ok. 7000 m2.

Pytanie 19
Prosimy o informacje jaka powierzchnia okien przeznaczonych do mycia jest dostępna do mycia
obustronnego z poziomu podłogi oraz jaka jest powierzchnia okien i innych powierzchni do mycia na
wysokości z podnośnika lub technikami alpinistycznym i.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje wyliczonym metrażem oszkleń dostępnych do umycia obustronnego
z poziomu podłogi. Należy jednak pamiętać, iż prace pow. 1 m są uznawane za prace na
wysokości. Przybliżona powierzchnia oszkleń wraz z ramami

myta za pomocą technik

alpinistycznych na zewnątrz budynków ok. 3700 m2.

Pytanie 20
Prosimy o informacje czy podana powierzchnia okien do mycia jest podana jedno czy dwustronnie?
Odpowiedź:
Podana powierzchnia okien do umycia podana jest jednostronnie. Powierzchnia zewnętrzna to
ok. 3700 m2, powierzchnia wewnętrzna to ok. 7000m2.

Pytanie 21
Czy Zamawiający w trakcie trwania umowy planuje remonty w budynkach? Prosimy o podanie zakresu
i czasu trwania tych remontów.
Odpowiedź:
Nie.
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Pytanie 22
Czy w budynku są windy, którymi Wykonawca będzie mógł przemieszczać sprzęt na każdą
kondygnację? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymiarów. Prosimy o podanie ilości kondygnacji.
Odpowiedź:
Tak. Głębokość windy 2m. Ilość kondygnacji: 12 - budynek przy ul. G. P. Boduena 3/5,
11 - kondygnacji budynek przy ul. Jasnej 6.

Pytanie 23
Prosimy o podanie ilości i wielkości koszy oraz niszczarek, które Wykonawca będzie zaopatrywał w
worki na śmieci wewnątrz i na terenie zewnętrznym.
Odpowiedź:
Kosze 30 - 60 1. - ok. 500 szt. Ilość niszczarek ok. 200 szt.

Pytanie 24
Kto zapewnia skrzynie na mieszankę do odladzania? Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie
mieszanki sól-piasek do odladzania?
Odpowiedź:
Do ustalenia każdorazowo z Wykonawcą.

Pytanie 25
Czy Zamawiający dopuszcza pryzmowanie śniegu na obiektach? Czy też wymaga każdorazowego
wywozu?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga każdorazowego wywozu.

Pytanie 26
Czy w obecnej umowie odbywają się usługi sprzątania w godzinach nocnych tj. między 22.00 - 06.00?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 27
Czy do obowiązków Wykonawcy należy także zapewnienie środków do zmywarek kuchennych, jeśli
występują? Jeśli tak, to prosimy podać liczbę zmywarek.
Odpowiedź:
Nie.
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Pytanie 28
Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy paragrafu, w którym Wykonawca ma możliwości
rozwiązania umowy za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, a jednocześnie wskazuje na zapisy w załączniku nr 4
do SIWZ (IPU) § II ust. 1.
Pytanie 29
Prosimy o podanie ilości lodówek do mycia oraz krotności tych czynności.
Odpowiedź:
Ok. 70 szt. - 1 raz w tygodniu.

Pytanie 30
Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla pracowników i petentów? Jeżeli Wykonawca, to
prosimy podać średnie miesięczne zapotrzebowanie na ten preparat lub ilość dozowników wraz z ich
pojemnością.
Odpowiedź:
Wykonawca zapewnia wg. potrzeb - ok. 20 l./miesiąc.

Pytanie 31
Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o
podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.
Odpowiedź:
Wykonawca zapewnia wg potrzeb ok. 10 1. /miesiąc.

Pytanie 32
Czy Zamawiający przewiduje mycie oświetlenia? Jeśli tak, to czy wymagany jest demontaż, a jeśli tak
to kto zapewnia uprawnionego elektryka do tej czynności?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 33
Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników Wykonawcy? Jeśli tak, to na jakich
zasadach.
Odpowiedź:
Tak. Użyczenie nieodpłatne.

Pytanie 34
Prosimy o podanie ilości petentów odwiedzających budynek w ujęciu miesięcznym.

7

Odpowiedź:
Ok. 1500 osób.
Pytanie 35
Prosimy o podanie ile toalet jest ogólnodostępnych dla petentów.
Odpowiedź:
16 szt.

Pytanie 36
Prosimy o podanie orientacyjnej daty rozpoczęcia realizacji usługi, gdyż umowa jest 12 miesięczna,
obejmie rok 2022, a nie podlega waloryzacji.
Odpowiedź:
02.2021 r.

Pytanie 37:
Zamawiający przewidział w OPZ realizację usługi na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.
Tymczasem w Formularzu ofertowym narzucony jest VAT 23%. Czy Zamawiający potwierdza, że
uważa usługę za kompleksową i należy zastosować stawkę 23% VAT, czy też dopuszcza zastosowanie
dwóch stawek VAT 23% i 8%?
Odpowiedź:
Z uwagi na kompleksowość usługi przewidziano stawkę VAT w wysokości 23%.
Pytanie 38:
We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information
about the same. Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request
you to provide us the following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials
required.
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase
6) Any Extension o f Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.
Also we would like to be informed o f future tenders from your organization. Hence, we request you to
add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help
us reaching to you faster. Please revert back to this same mail.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia
oferty oraz dokumentów w innym języku.
Wyczerpujące informacje w sprawie niniejszego postępowania są zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego:
http://www.nsa.gov.pl/zamowienia-publiczne/kompleksowe-sprzatanie-w-budynkachnaczelnego-sadu-administracyjnego,news,97,785.php
SPECJALISTA

Paweł Pocztarski
Członek Komisji Przetargowej
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