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Numer postępowania: 
AKW.351.3.2019 

Czerwonak, dnia 08 listopada 2019 roku 
 
 
 Wszyscy Wykonawcy, ubiegający się  

o udzielenie Zamówienia Publicznego  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, na zadanie pod nazwą: USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI W 2020 ROKU. 

 
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – nr 1 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.  
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Treść pytania nr 1: 

Kto jest odpowiedzialny za zamówienie i pokrycie kosztów worków na śmieci. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że odpowiedzialnym za zamówienie i pokrycie kosztów worków na 
śmieci jest Wykonawca. 
 

 

Treść pytania nr 2: 

Wymagania dot. czasu pracy - są podane godziny zmian i rozumiem, że ilość osób na danej 
zmianie jest zależna od zgłaszającego ofertę ? czy przewidują Państwo po jednej osobie na 
zmianach ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w Załączniku nr 2 do 

SIWZ, tj. w przedmiocie zamówienia (Wymagania Zamawiającego dotyczące czasu 
świadczenia usługi str. 8 z 13) oraz w § 4 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do 
SIWZ, zgodnie z którym „Z uwagi na fakt przebywania w obiektach Zamawiającego,  
w czasie godzin otwarcia budynków bardzo dużej liczby osób, powodującej konieczność 
bieżącego utrzymania czystości i wykonywania poszczególnych czynności objętych opisem 
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przedmiotu zamówienia z bardzo dużą częstotliwością, Zamawiający wymaga by w czasie 
otwarcia budynków Zamawiającego na ich terenie przebywały min. 2 osoby na I i II zmianie  
(min. 1 osoba na 1 budynek). Odnośnie III zmiany Zamawiający wymaga min 3 osób 
lub wskazuje  by do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca skierował niezbędną 

liczbę osób gwarantującą należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy. 
 
 

Treść pytania nr 3: 

Czy oprócz podlewania i koszenia trawy obowiązywać będą jakieś specjalistyczne 
utrzymanie roślin, drzew, krzewów itp. ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, w szczególności pielenie chwastów, przycinanie krzewów, odśnieżanie, zamiatanie. 
Wszystko zostało opisane w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
 

Informacje uzupełniające 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego.  

 
 

 
 
 


