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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni
i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji
i Kartografii w okresie 12 miesięcy.

 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 
działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje treść zapytania wraz z 
wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 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)? 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Odpowiedź:
Okoliczności określone w art. 142 ust. 5 pkt 1-4 Pzp, na które powołuje się Wykonawca 

odnoszą się do umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zamawiający zamierza zawrzeć 
umowę na okres od 02.01.2021 do 31.12.2021 r, nie przewiduje więc zmiany treści  umowy 
spowodowanej wszystkimi wymienionymi wyżej okolicznościami. Szczegółowe warunki zmiany 
umowy, które dopuszcza Zamawiający określone zostały w §8 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór 
umowy.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania?

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawców

z uwzględnieniem uwarunkowań określonych w §5 Załącznika nr 2 do SIWZ. O zakresie powierzenia 
zamówienia podwykonawcom decyduje Wykonawca określając ich zaangażowanie w realizację 
usługi w pkt. 9 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie nr 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?  

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Odpowiedź:
Zamawiający określił powierzchnię posługując się posiadaną dokumentacją. Powierzchnia 

w stosunku do postępowania z ub. roku (oznaczonego nr ref. BDG-ZP.2610.33.2019.BDG) 
pomniejszyła się o powierzchnię jednego lokalu, a haromonogram podany w SIWZ zawiera tylko 
ramowe godziny, w których może odbywać się usługa i nie zmienił się w stosunku do poprzednio 
przeprowadzonego przetargu.

Pytanie nr 4
Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego 
wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 
 czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę (…)?
 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)(…)?

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Odpowiedź:
Podstawą szacowania zamówienia była wartość usługi świadczonej przez obecnego 

Wykonawcę z uwzględnieniem zmniejszonej powierzchni odpowiednio do aktualnego opisu 
przedmiotu zamówienia. Dokonując czynności szacowania wartości, Zamawiający wziął pod uwagę 
całość kosztów ponoszonych przez Urząd w związku z realizacją dotychczasowej umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podobnie jak w poprzednich, również w obecnym 
postepowaniu na „Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów 
utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (…)” 
nie wydał jednoznacznych dyspozycji, co do obliczania ceny w zakresie naliczanego podatku 
ze szczegółowym podziałem na konkretne czynności określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ustalenie 



prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od 
towarów i usług, należy bowiem do Wykonawcy.

Zgodnie z art. 103 Ustawy o VAT, to na Wykonawcy ciąży obowiązek obliczania i wpłacania 
podatku w odpowiednim terminie. W przypadku wystąpienia ewentualnych błędów w zastosowaniu 
stawki, to na podatniku (Wykonawcy) będzie ciążyć obowiązek właściwego uregulowania podatku 
oraz będzie odpowiadał on za jego niewłaściwe naliczenie i przekazanie przed organami skarbowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, pokreślić należy, że Zamawiający nie jest organem podatkowym 
uprawnionym do rozstrzygania wątpliwości powstałych na gruncie stosowania właściwych 
przepisów podatkowych. Przyjmując za punkt wyjścia porównywane w trakcie postępowania
(i płacone w trakcie realizacji umowy) ceny brutto, ryzyko za przyjęcie odpowiednich stawek podatku 
VAT oraz ich prawidłowe zastosowanie i rozdzielenie spada bezpośrednio na Wykonawcę.

Wobec powyższego, Zamawiający nie był i nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej 
interpretacji w zakresie właściwej stawki VAT, jak i jej podziału dla przedmiotu zamówienia.
W konsekwencji, Zamawiający nie jest uprawniony do weryfikowania tej stawki w ofercie jak
i w bieżących rozliczeniach z Wykonawcą. Właściwe do weryfikacji i przeprowadzania kontroli 
w tym zakresie są organy kontroli skarbowej, odpowiednią zaś stawkę i jej podział określa jedynie 
Wykonawca wykazując to w wystawianych fakturach VAT.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I. Zmiana w Rozdziele IV ust. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Jest:
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie obowiązku zatrudnienia osób, o których 

mowa w ust. 8 i 9, na podstawie umowy o pracę również w stosunku do podwykonawców.

Winno być:
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie obowiązku zatrudnienia osób, o których 

mowa w ust. 9 i 10, na podstawie umowy o pracę również w stosunku do podwykonawców.

II. Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Jest: 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2020 r. o godz. 12:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.

Winno być: 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2020 r. o godz. 12:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
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