
 

 

 

Kraków, dnia 26.09.2022 r. 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

„Kompleksowa usługa porządkowo-czystościowa wybranych powierzchni w budynku KPT przy ul. prof. 
Michała Życzkowskiego 14  w Krakowie” 

 

Postępowanie DAiI 07/09/2022 

 

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że w sprawie ww. 

postępowania wpłynęły zapytania od Wykonawców. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z 

udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 1:  
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? 

Zamawiający informuje, że podstawą szacowania wartości usługi objętej zamówieniem było 

uwzględnienie cen rynkowych z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

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

wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

 

Zamawiający w ramach pytań do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nie 

widzi podstaw prawnych do udostępniania takiej informacji. W opinii Zamawiającego, do 

prawidłowego oszacowania ceny oferty wystarczające są informacje podane w zapytaniu ofertowym 

zwłaszcza w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy 

 

Pytanie nr 2:  
 
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 pytanie nr 2: 
Zamawiający w ramach pytań do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nie 
widzi podstaw prawnych do  udostępniania takiej informacji. 
 
Pytanie nr 3: 
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 na pytanie nr 3: 
Zamawiający w ramach pytań do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nie 
widzi podstaw prawnych do  udostępniania takiej informacji. 
 
 
 



 

 

Pytanie nr 4: 
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 na pytanie nr 4: 
 
Zamawiający informuję, że postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych.  
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów o podwykonawstwo w zakresie przedmiotu 
zamówienia.  


