
PZP.271.41.2020 Warszawa, dnia 8 stycznia 2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. :  Usługa utrzymania czystości w budynku Muzeum Historii

Żydów Polskich POLIN z Wystawą Stałą wraz z terenem przyległym zewnętrznym oraz 

wykonywanie prac fizycznych związanych z przygotowywaniem pomieszczeń na 

wydarzenia muzealne

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej „SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela 

odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, jednakże 

nie podaje ilości osób ani etatów, których wymaga. Kolejno podaje szacunkowe liczby 

roboczo-godzin, które wyglądają następująco: 

Minimalna łączna liczba godzin w podziale na etaty: 

7140/ 12 m-cy = 595 h miesięcznie 

595 h / 168 h (pełen wymiar etatu) = 3,54 etatu 

Maksymalna łączna liczba godzin w podziale na etaty: 

19 278 / 12 m-cy = 1606,5 h miesięcznie 

1606,5 h / 168 h (pełen wymiar etatu) = 9,56 

Maksymalna łączna liczba godzin w podziale na etaty: 

23 134 / 12 m-cy = 1927,83 h miesięcznie 

1927,83 h / 168 h (pełen wymiar etatu) = 11,48 

Proszę o wytłumaczenie sposobu, w jaki Wykonawca ma przyjąć założenia kalkulacyjne. W 

jaki sposób ma wyglądać zatrudnienie pracowników? Zamawiający podaje, iż „raz w 
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tygodniu ustala grafik sprzątania”, w związku z czym może zdarzyć się sytuacja kiedy w 

jednym tygodniu wymagał 

będzie pracy 4 osób, a w kolejnym 11 osób. Wykonawca informuje, iż nie ma możliwości 

prawnej zatrudnienia pracowników bez podania wymiaru czasu świadczonej pracy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wskazuje w treści SIWZ ani minimalnej ani maksymalnej ilości etatów, dając

Wykonawcy swobodę w doborze wymiaru etatów, w taki sposób aby przedmiot zamówienia

został wykonany należycie. Jedynie wymaga aby pracownicy wykonujący przedmiot 

zamówienia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Rozdziałem 2 ust. 4 

SIWZ.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga serwisu nocnego. Pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej 

powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. 

Dodatek za godziny nocne wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (2.800,00 zł brutto 

w 2021 r.). Zamawiający nie podaje ilości osób, etatów, czasu i godzin świadczenia usługi. W 

jaki sposób wykonawca ma wycenić pracę serwisu nocnego?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obecnie Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających. O 

ponownym otwarciu Muzeum, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem co 

najmniej tygodniowym.

Zgodnie z treścią SIWZ po ponownym otwarciu, Muzeum może być częściowo otwarte (w 

wybrane dni i godziny) lub w pełni otwarte tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach 

10:00-18:00 lub 10:00 – 20:00, z wyjątkiem zamknięcia dla zwiedzających we wtorki.

 Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zmianach godzin z wyprzedzeniem co 

najmniej tygodniowym.



Serwis nocny, zgodnie z treścią SIWZ, ma za zadanie sprzątnąć Wystawę Stałą po jej 

zamknięciu. Czas przeznaczony na sprzątanie Wystawy to 2-3 godziny.

W związku z powyższym oraz w zależności jak Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających 

(częściowo czy w pełni), Zamawiający będzie ustalał grafik / harmonogram pracy serwisu.

Pytanie 3:

Czy w ramach wyliczeń roboczogodzin Zamawiający przewidział wykonywanie wszystkich 

czynności wewnętrznych, zewnętrznych oraz pracę brygadzistów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w szacowane wyliczenia roboczo-osobo-godzin są wliczone 

czynności wewnętrzne, zewnętrzne, jak i praca brygadzisty. 

Zamawiający będzie raz w tygodniu ustalał harmonogram / grafik pracy.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga zapewnienia maszyn oraz sprzętu drobnego typu wózki serwisowe, 

odkurzacze. W jaki sposób wykonawca ma skalkulować ilość sprzętu kiedy od szacowanej 

maksymalnej do minimalnej ilości roboczogodzin różnica wynosi 7,94 etatu. Czy wykonawca 

powinien skalkulować i zakupić sprzęt dla 3,54 etatu czy dla 11,48 etatu? 

Odpowiedź: 

Ilość maszyn oraz drobnego sprzętu Wykonawca może skalkulować na podstawie metrażu 

przestrzeni, zakresu prac oraz częstotliwości sprzątania, podanych przez Zamawiającego         

w treści SIWZ.


