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Warszawa, dnia 05 stycznia 2021 r.
Nr sprawy: WAG.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 wpłynęło pismo zawierające pytanie
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 zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w/w postępowania dotyczącego warunku udziału
w postępowaniu (VII.1.1.2c). 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 jest 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 okres trwania każdej usługi nadal realizowanej będzie nie krótszy niż 12 miesięcy. ”
Biorąc pod uwagę powyższe zapisy już na wstępie dyskwalifikuje się Wykonawców, którzy również
są profesjonalistami i posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu usług sprzątania ale nie mogą
potwierdzić tego referencjami na usługi świadczone w kompleksach budynków. Złagodzenie warunku
dot. wymaganego doświadczenia leży w interesie Zamawiającego, ponieważ zwiększa szanse
na uzyskanie oferty, która będzie faktycznie najkorzystniejsza.
Zgodnie z powyższym wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ i poprzestanie zamawiającego na tym aby
wykazać się co najmniej 2 usługami porównywalnymi z przedmiotem zamówienia wg klasy 1220 i co
najmniej 1 usługą realizowaną przez okres 12 miesięcy w zakresie kompleksowego sprzątania

budynków biurowych lub kompleksów budynków o powierzchni nie mniejszej niż 12 500 m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
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Przewodniczący Komisji Przetargowej

