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Znak sprawy WAF-ZLA.281.137.2022 

Dotyczy:  

Zapytanie oferenta w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na kompleksową 

usługę sprzątania pomieszczeń biura Rzecznika Finansowego.  

 

Działając na podst. przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie  

 art. 284 ust. 1 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021r., poz. 1129) oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) mając na względzie zasadę jawności postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacji o działalności podmiotu publicznego, Rzecznik 

Finansowy udziela odpowiedzi jak następuje: 

  

  

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, w tym wynikających z decyzji organów 

władzy publicznej, określonych w art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 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, zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia)?  

Odpowiedź: 

Wszystkie okoliczności przewidujące możliwość zmiany treści umowy spowodowanej 

koniecznością waloryzacji cen w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, określają zapisy załącznika nr 5 do SWZ – projektowane zapisy umowy. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego 

postępowania?  

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie przewiduje podwykonawstwa. 
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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 

Powierzchnia podlegająca sprzątaniu została oszacowana na podstawie planów pięter. 

Harmonogram sprzątania określony w OPZ został sporządzony w oparciu o 

doświadczenie Zamawiającego.  

Określone w niniejszym postępowaniu powierzchnie sprzątania różnią się od obecnych 

ze względu na zwiększenie powierzchni biura. Harmonogram sprzątania nie wykazuje 

różnic w stosunku do określonych w aktualnie realizowanym zamówieniu. 

4. Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez 

Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:  

1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę,  

2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez 

obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy?  

Odpowiedź: 

1) Podstawą szacowania nie była wartość usługi świadczona przez obecnego Wykonawcę 

2) Wartości faktur za ostatnie 3 miesiące: 

Wartość netto Wartość brutto 

6 406,00 7 879,38 

6 323,88 7 778,37 

6 406,00 7 879,38 

 

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 obecnego Wykonawcę firmę POWER GREEN SP. Z O.O została nałożona jedna kara 

umowna w wysokości 101,01 zł brutto. 



Str. 3 
 

Rzecznik Finansowy  biuro@rf.gov.pl  Tel. 22 333 73 26  
ul. Nowogrodzka 47a   www.rf.gov.pl  22 333 73 27  

00-695 Warszawa    facebook.com/Rzecznik Finansowy  fax. 22 333 73 29 

 

 

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 

Obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową. 

 


