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DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi
sprzątania pomieszczeń PAP S.A.
(nr sprawy 97/19)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w przedmiotowym
postępowaniu, odpowiada:

Pytanie
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy spowodowanej koniecznością
waloryzacji cen w uzasadnionych przypadkach? W szczególności Wykonawca prosi 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)?
W związku z powyższym prosimy jak na wstępie o doprecyzowanie zapisów
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje zmiany w postanowieniach mowy w przypadku zaistnienia okoliczności, które
zostały wymienione w § 13 istotnych dla zamawiającego postanowień umowy będących XXII
rozdziałem specyfikacji przetargowej.
Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo, jednakże wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000067663, NIP 526-025-07-42, wysokości opłaconego w całości kapitału
zakładowego: 52.703.520,00 zł

Pytanie
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
Oszacowanie powierzchni zostało przez wykonawcę wykonane z zachowaniem najwyższej
staranności i w sposób należyty.
Nie występują istotne różnice.

