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Od:  DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, zaopatrzenie@dolmed.pl                         
Do:  Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.2.2020 
Data: 03.07.2020 
L. dz. 2555/2020                                                                                                                                  Liczba stron: 2 

 
WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) 
przedmiot postępowania:  usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED 

S.A. we Wrocławiu  
tryb postępowania:  przetarg nieograniczony 

 
Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania: 

Pyt.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, 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)? 
Odp.  
Możliwość zmiany ceny została przewidziana we wzorze umowy par. 6 pkt 5 (załącznik 2 do 
SIWZ). Okres realizacji zamówienia nie przekracza 12 m-cy i nie obejmuje różnych lat 
kalendarzowych. 
 
Pyt. 2  
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania? 
Odp.  
Zamawiający nie określa jaka część zamówienia może być realizowana przez podwykonawców. 
Zgodnie z pkt III.3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, jaką zamierza 
powierzyć do wykonania podwykonawcom oraz podać nazwy tych podwykonawców - jeśli 
dotyczy. 
 
Pyt. 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? 
Odp. 
Jest to faktyczna powierzchnia pomieszczeń, holi i korytarzy przeznaczonych do sprzątania. Nie 
zachodzą istotne różnice w stosunku do poprzedniego postępowania. 
 
Pyt. 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- 
prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego 
wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 

2. w odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując 
określenia wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej- 23%, a także czy 
podstawą szacowania w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie wykonywanej usługi 
(faktury wystawiane przez obecnego Wykonawcę)- prosimy o wskazanie, w jakiej części (procentowo lub 
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kwotowo) usługi świadczone przez dotychczasowego wykonawcę były opodatkowane stawkami 
odpowiednio 8 % i 23%? 
Odp.  
ad. 1 Podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę. 
ad. 2 Obowiązuje stawka vat 23% dla całości zamówienia. 

 

PREZES ZARZĄDU 

Piotr Wiczkowski 


