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Warszawa, dnia 30 września 2022 r. 
 

Wyjaśnienia SWZ III 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), 

Zamawiający odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
„Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w 
Warszawie, al. Niepodległości 208”, numer sprawy: 25/DB/TP/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/BZP 
00356183/01 z dnia 20 września 2022 r.  

 
Pytanie 6:  
Zgodnie z zapisami w OPZ oraz w umowie par 6 ust 11, 11. "Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
niewykorzystania całej kwoty Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 
wykorzystana przez Zamawiającego kwota Umowy, będzie nie mniejsza niż 60% wartości zamówienia." Czy ten 
zapis oznacza, że Zamawiający może skrócić termin realizacji umowy, czy zmniejszyć powierzchnię terenu na 
której wykonywane jest zamówienie? Czy w przypadku zmiany wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania, 
proporcjonalnej zmianie ulegnie również wymóg odnośnie wielkości etatu zatrudnionych osób? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zapis ten odnosi się do zapisu z § 2 ust. 17. pkt 1) i 2) wzoru Umowy i oznacza, że 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
 
1) zmiany ilości metrażu wszystkich rodzajów porządkowanych/odśnieżanych powierzchni, o których mowa w 

Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy; 
2) czasowego wyłączenia z porządkowania/odśnieżania metrażu powierzchni zewnętrznej w związku 

z nieużytkowaniem, wynajmem, przeprowadzanymi remontami lub innymi potrzebami organizacyjnymi 
Zamawiającego. 

 

Przy zmianie wielkości powierzchni metrażu do sprzątania czy odśnieżania, wymóg wymiaru etatów zatrudnionych 
osób pozostaje bez zmian zarówno w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę na podstawie art. 95 ust. 1  ustawy 
Pzp oraz w ramach kryterium nr 3 tj. kryterium społecznym „S” gdzie Zamawiający określił wymiar czasu pracy jako  
½ etatu.  

Zamawiający wyjaśnia, że nie może skrócić terminu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 
11 i § 15 Wzoru umowy.  

 
 

       W zastępstwie Przewodniczącej 
Komisji Przetargowej 

  Olga Czerska 
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