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SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ 
INSTYTUT SPAWALNICTWA 

Bł. Czesława 16-18 
44-100 Gliwice 
   
Znak sprawy: 1/2020 
Pismo: 1/2020 
                                                                                   WSZYSCY WYKONAWCY  
                                                                          Strona Internetowa Zamawiającego  
 

ZAPYTANIA I  ODPOWIEDZI  
w sprawie SIWZ 

 
Szanowni państwo, 
 
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba  o wyjaśnienie zapisu specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy                    
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie 
przetarg  nieograniczony, na: 
 

Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w Sieć Badawcza Łukasiewicz 

-Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 1 

1. Proszę o informację ile jest m2 okien do umycia techniką alpinistyczną. 
2. Proszę o informację ile m2 stanowią hale w budynku B które mają być sprzątane 1 x tydzień 
3. Proszę o informację ile m2 stanowią warsztaty w budynku F które mają być sprzątane 1 x tydzień 
4. Proszę o informację ile m2 stanowią warsztaty w budynku G które mają być sprzątane 1 x tydzień 
5. Proszę o informację ile m2 stanowią warsztaty w budynku H które mają być sprzątane 1 x tydzień 
 

TREŚĆ ODPOWIEDZI NR 1 

1. Powierzchnia stolarki okiennej do mycia technika alpinistyczną wynosi : 179m² 

2. Powierzchnia  posadzek  hal w  budynku  B1 i B2, które mają być  sprzątane  1x tydzień wynosi:  1 497m² 

3. Powierzchnie posadzek warsztatów spawalniczych w budynku  F  wynosi:  248m² 

4. Powierzchnia posadzek warsztatów w budynku G1, które mają być sprzątane 1x tydzień wynosi: 267m² 

5. Powierzchnia posadzek warsztatów  mechanicznych w budynku  H, które mają być sprzątane 1x tydzień wynosi: 175m² 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 2 

1. Prosimy o podanie nazwy firmy , która aktualnie świadczy usługę. 

2. Ile wynosi miesięczna wartość faktury obecnego wykonawcy? 

3. Czy  znana jest Zamawiającemu średniomiesięczna ilość środków higieny zużywana przez 

aktualnego Wykonawcę? 



Znak sprawy: 1/2020 

Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 

Strona 2 z 7 
 

4. Ile osób pracuje na obiekcie. Informacja potrzebna w celu skalkulowania  potrzebnej ilości środków 

higieny? 

5. Ile osób aktualnie zatrudnionych jest do sprzątania.                                                 

 

TREŚĆ ODPOWIEDZI NR 2 

1. Na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz –Instytut Spawalnictwa aktualnie świadczy usługi firma  

Ekoenergia  sp. z o.o. 

2. Miesięczna wartość faktury obecnego Wykonawcy wynosi: 16.666,50 zł 

3. Zamawiający nie  posiada informacji co do ilości środków higieny zużywanych przez Wykonawcę. 

4. W obiektach podlegających sprzątaniu  pracuje  105 osób. 

5. Na terenie Instytutu Spawalnictwa pracuje co najmniej 6 osób do bezpośredniej realizacji 

Zamówienia. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 3 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku 
z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór dokumentu przedstawiony w załączniku. 

2. W związku z oficjalnie przyjętym założeniem projektu budżetu państwa na rok 2020 
(https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-
panstwa-na-2020-r.html) i uchwałą nr 31  Rady Ministrów z dnia 24.04.2019, która dotyczy 
oskładkowania wszystkich umów zleceń (ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe) w roku 2020, proszę o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość 
waloryzacji wynagrodzenia umownego w powyższym zakresie?  

3. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy 
wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom? 

4. Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć 

podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie 

składania ofert? 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji składania oferty przez konsorcjum warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie kompetencji/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz 
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, powyższe warunki musi spełniać co 
najmniej jeden z konsorcjantów? 

6. W pkt. 18.2 SIWZ w punkcie 2 tabeli Zamawiający odwołuje się do zał 8 do SIWZ, który nie 
istnieje. Prosimy o stosowną korektę. 

7. Czy powierzchnia okien podana w Specyfikacji Technicznej Zamówienia podana jest 
jednostronnie? 

8. Wnosimy o modyfikację zapisów rozdz. II  4.3) Specyfikacji Technicznej Zamówienia oraz par. 3 
ust. 1 pkt 11) „…. środki oraz artykuły wykorzystywane do realizacji usługi muszą posiadać karty 
charakterystyki bądź karty produktów”. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 
lipca 2002 roku w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) karta charakterystyki powinna być dostarczana dla 
substancji i preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, preparatów nie sklasyfikowanych 
jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% ( 0.2 % dla gazów) substancji 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-panstwa-na-2020-r.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-panstwa-na-2020-r.html
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stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, substancji dla której ustalono NDS 
(dotyczy to również składników preparatu). 
Biorąc zatem pod uwagę, wszystko co zawarte powyżej, nie będzie możliwym przedstawienie 
przez Wykonawcę karty charakterystyki do artykułów tj.: papier toaletowy, ręczniki papierowe 
czy worki na śmieci- do nich można znaleźć tylko karty produktów. 

9. W jaki sposób będą rozliczane zlecenia wykonania usług dodatkowych?  
10. Wnosimy o uzupełnienie par. 6 ust. 3 Umowy o zapis „Zmiany, o których mowa w pkt. 1-3 będą 

obowiązywały 
od dnia zawarcia aneksu ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących 
podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia.” 

11. Wnosimy o wykreślenie w par. 7 ust. 1 pkt. 5) Umowy  „ opakowanie jednorazowe”. Jeżeli 
Zmawiający nie zgodzi się natomiast na jego wykreślenie, prosimy o doprecyzowanie  ww. zapisu 
umowy. 

12. Czy Zamawiający planuje remonty w okresie obowiązywania umowy? Jeśli tak prosimy o 
podanie terminu i miejsc, w których remont ma się odbyć- o ile te informacje są znane 
Zamawiającemu na dzień udzielania odpowiedzi. 

13. Wnosimy o modyfikację par. 8 ust. 4 Umowy „ Każda ze stron może wypowiedzieć umowę …….” 
14. Jak Zamawiający rozpatrzy sytuację, gdy Wykonawca zgłosi w Ofercie, że skieruje do realizacji 

zamówienia osoby bezrobotne lub niepełnosprawne, wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert 
pracy do Urzędu Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z 
zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a 
niezatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po 
jego stronie? Przez takie okoliczności jak brak osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych 
zdolnych do wykonywania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w 
okresie jego realizacji czy nie przyjęcie oferty pracy przez ww. osoby. 

15. Prosimy o wydłużenie godziny, do której Wykonawcy mogą dostarczyć swoją ofertę. W związku 
tym, że oferta będzie dostarczana przez firmę kurierską, a tym samym biorąc pod uwagę 
godzinę, o której Ci pracownicy rozpoczynają swoją pracę istnieje ryzyko, że oferta może nie 
dotrzeć go godziny wskazanej w SIWZ. 

16. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,,(…) o ile polecenia te będą zgodne 
z przedmiotem niniejszej umowy i nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpłyną 
ujemnie na stan bezpieczeństwa  obiektu’’ 

17. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający ingeruje w politykę zatrudnienia Wykonawcy? 
Zgodnie z par.3 ust.1 pkt.4 Umowy, Zamawiający zastrzega iż prawo do zmiany pracownika 
Wykonawca ma pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz 
uzyskania jego zgody.  

18. Wnoszę o wykreślenie w par.3 ust.1 pkt.4 Umowy zapisu ,,Wykonawca może dokonać zmiany 
zatrudnionych osób tylko pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z 
Zamawiającym oraz uzyskania jego zgody’’. Wykonawca ma prawo do zmiany pracownika w 
każdej sytuacji uznanej za konieczną bez względu na fakt, czy Zamawiający wyraża na to zgodę 
czy nie wyraża (choroba, śmierć, nienależyte wykonywanie obowiązków, decyzja pracownika o 
zmianie pracy). Zamawiający nie jest pracodawcą pracowników Wykonawcy. Zamawiający 
poprzez takie zastrzeżenie może doprowadzić do niewykonania usługi bądź do utrudnień w jej 
wykonaniu na co wykonawca nie może wyrazić zgody. 

19. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,(…)w przypadku stwierdzenia 
zawinionego nienależytego wykonania(…)’’.  

20. Wnoszę o wykreślenie w par.3 ust.3 i ust.3pkt.1 Umowy słowa ,,pełną’’ i wszelkie’’. Wykonawca 
może odpowiadać wyłącznie w graniach określonych w KC. Zastosowany zapis umowny 
odpowiada treści art.471 KC ,,dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie 
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ponosi’’. Zasadą regulującą kwestie odpowiedzialności jest tu domniemanie zawinienia po 
stronie dłużnika, które dłużnik może obalić przedstawiając stosowne dowody na brak zawinienia. 

21. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.3 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,,szkody powstałe na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników wykonawcy w 
trakcie realizacji umowy’’. 

22. Jak należy interpretować zapis par.3 ust.3 pkt.1 Umowy zdanie od ,,jak również za zachowanie w 
tajemnicy wszelkich informacji, o których pracownicy mogą lub mogli powziąć wiadomość w 
związku z wykonywaniem Usługi’’. Czy Zamawiającemu chodziło o zachowanie w tajemnicy 
wiadomości które mogły negatywnie wpłynąć na pracowników a co za tym idzie na powstanie 
szkody? Jeżeli tak proszę o modyfikacje ponieważ zapis jest trudny do zrozumienia. 

23. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.3 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,,(…) z wyłącznej winy wykonawcy’’ 
24. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.3 pkt.3 Umowy, w zakresie: ,,(…) wykonywania usługi przez 

pracowników wykonawcy’’. 
25. Czy media o których mowa w par.4 ust.2 Umowy będą udostępniane wykonawcy nieodpłatnie? 
26. Wnoszę o wydłużenie terminu w par.4 ust.4 Umowy do 3 dni. Zastrzeżony przez Zamawiającego 

1 dzień może być niemożliwy do spełnienia. Wykonawca musi mieć możliwość przygotowania się 
do wykonania usługi pod każdym względem tj. sprzęt, ludzie, czas realizacji. 

27. W związku z zastrzeżeniem w par.4 ust.6 Umowy proszę o podanie minimalnej wartości % 
powierzchni zleconej Wykonawcy do sprzątania w trakcie realizacji Umowy. Ma to istotne 
znaczenie ze względu na cenę. 

28. W jaki sposób Zamawiający przeprowadzi kontrolę o której mowa w par.5 ust.1 Umowy? 
29. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w par.5 ust.6 pkt.3 Umowy Zamawiający nie 

dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy? 
30. Wnoszę o modyfikację par.5 ust.6 pkt.3 Umowy, w zakresie: ,,stwierdzając zawinione 

nienależyte (…)’’. 
31. Wnoszę o wprowadzenie do par.6 ust.3 Umowy, zapisu: ,, Aneks, o którym mowa w ust.3 będzie 

obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów 
będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia.’’ 

32. Wnoszę o wprowadzenie do par.6 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 
marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm. 

33. Wnoszę o modyfikację par.7 ust.1 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,,(…)5% wynagrodzenia brutto 
określonego w par.6 ust.1 pkt.2 Umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej 
wartości przedmiotu umowy’’. 

34. Wnoszę o modyfikację par.7 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,(…)zawinione niewykonanie(…)’’ 
35. Wnoszę o obniżenie kar umownych wskazanych w par.7 Umowy co najmniej o 50% ze względu 

na ich wygórowaną wysokość. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej 
pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była 
możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również 
dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować 
umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może 
także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający 
powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary 
umowne z jakimi mamy doczynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o 
finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie 
tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności 
zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać 
wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na 
mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej 
wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 
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36. Wnoszę o wykreślenie par.7 ust.1 pkt.7 Umowy. Zamawiający nie ma podstaw prawnych by 
ingerować w politykę zatrudnienia Wykonawcy. To wykonawca decyduje ile razy w m-cu o ile 
zajdzie taka konieczność dokona zmiany pracowników. Celem wykonawcy jest realizacja usługi 
na najwyższym poziomie, co może spowodować w sytuacjach uzasadnionych zmiana kadry. 
Zamawiający narusza podstawowe zasady współżycia społecznego zastrzegając sobie kary z 
powyższego tytułu. 

37. Wnoszę o modyfikację i bezwzględnie obniżenie kary umownej w par.7 ust.5 Umowy, gdyż 
zastrzeżona kar jest w wysokości kary dot. rozwiązania umowy tj. ,,w przypadku nieprzedłożenia 
przez wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, warunków odpowiedzialności 
ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki, pomimo uprzedniego wezwania wykonawcy do 
przedłożenia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni – w wysokości 1% wynagrodzenia 
brutto określonego w par.6 ust.1 Umowy’’. 

38. Wnoszę o wykreślenie par.7 ust.3,4 Umowy. Kary umowne winny być ściągnę z tytułu 
wystawienia noty księgowej.  

39. Wnoszę o modyfikację par.7 ust.5 Umowy, w zakresie: ,,(…)zawinionego niewykonania lub 
zawinionego nienależytego (…)’’ 

40. Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do 
wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. 
Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’. 

41. Wnoszę o modyfikację par.8 ust.4 Umowy, w zakresie: ,,Każda ze stron może wypowiedzieć 
Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego’’. 

42. Wnoszę o modyfikację par.8 ust.7 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,,(…)dwukrotne w ciągu miesiąca 
stwierdzenie przez Zamawiającego rażących uchybień w realizacji w okresie rozliczeniowym, tj. 
zawinione rażące niewykonanie lub (…)’’ 

43. Wnoszę o modyfikację par.8 ust.9 Umowy, w zakresie: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą 
umówionego wynagrodzenia’’. 

44. Wnoszę o modyfikację par.11 ust.3 Umowy, w zakresie: ,,(…) siedziby Powoda’’ 
45. Czy wartość kontraktu 260 tys. brutto określona w pkt.6.2 pkt.2 dotyczy okresu wykonania 12 m-

cy? Czy jest to wartość określona dla okresu wykonania umowy z 3 ostatnich lat? 
46. Czy Zamawiający przewiduje sankcje dla Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca, pomimo 

dochowania należytej staranności i z przyczyn od niego niezależnych, nie spełni wymogów 
określonych w pkt.18.2 pkt.2 SIWZ?  

47. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania do realizacji umowy przez Wykonawcę 
pracowników z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności? 

 
TREŚĆ ODPOWIEDZI NR 3 

 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Szczegółowe klauzule informacyjne RODO 

zamieszczone zostały pod adresem:  http://bip.instytutspawalnictwa.pl/rodo 

2. TAK 

3. NIE 

4. NIE 

5. TAK 

6. Zamawiający oczywiście  odwołuje się do  załącznika nr 6 do SIWZ   

7. TAK 

8. Zamawiający nie wyraża zgody 

9. Zamawiający zleci usługę dodatkowym zleceniem 

http://bip.instytutspawalnictwa.pl/sites/default/files/imce/klauzula_informacyjna_30_maja_2019.pdf
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10. Zamawiający informuje, iż zmiany o których mowa obowiązują od dnia zawarcia Aneksu 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

11. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający opisał precyzyjnie warunki w umowie 

12. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest wstanie udzielić odpowiedzi na to pytanie 

13. Zamawiający nie wyraża zgody  

14. Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z zapisami SIWZ załącznik nr 1 

15. Zamawiający nie wyraża zgody 

16. Zamawiający nie wyraża zgody 

17. Zamawiający nie ingeruje w politykę zatrudnienia wykonawcy 

18. Zamawiający nie wyraża zgody 

19. Zamawiający nie wyraża zgody 

20. Zamawiający nie wyraża zgody 

21. Zamawiający nie wyraża zgody 

22. Za zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, o których pracownicy mogą lub mogli powziąć 
wiadomość w związku z wykonywaniem Usługi, na terenie siedziby Zamawiającego. 

23. Zamawiający nie wyraża zgody 

24. Zamawiający nie wyraża zgody 

25. TAK 

26. Zamawiający nie wyraża zgody 

27. Zamawiający nie posiada informacji na dzień dzisiejszy. 

28.Zamawiający sprawdzi wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę na terenie  Zamawiającego 

29. Zamawiający dokona zapłaty i naliczy z nienależytego wykonania usługi kary umowne. 

30. Zamawiający nie wyraża zgody 

31. Zamawiający informuje, iż zmiany o których mowa obowiązują od dnia zawarcia Aneksu 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

32. Zamawiający nie wyraża zgody. Płatności będą regulowane na bieżąco 

33. Zamawiający nie wyraża zgody 

34. Zamawiający nie wyraża zgody 

35. Zamawiający nie wyraża zgody 

36. Zamawiający nie wyraża zgody 

37. Zamawiający nie wyraża zgody 

38. Zamawiający nie wyraża zgody 

39. Zamawiający nie wyraża zgody 

40. Zamawiający nie wyraża zgody 

41. Zamawiający nie wyraża zgody 

42. Zamawiający nie wyraża zgody 

43. Zamawiający nie wyraża zgody 

44. Zamawiający nie wyraża zgody 
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45. Zgodnie z warunkami SIWZ 

46. Zgodnie z warunkami SIWZ 

47. Zgodnie z warunkami SIWZ 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do 
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 
 

 

                                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY  

                                                                                                                                                   DYREKTOR 

dr inż. Adam Pietras 

 


