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Dział Spraw Organizacyjnych
DSO.271.3.15.2018 Kraków, 26-11-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 
z późn. zm.) pn. Kompleksowe usługi sprzątania budynku Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: 
DSO.271.3.15.2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający przekazuje treść 
pytań dotyczących Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Proszę o informację czy na budynku są zamontowane atestowane systemy asekuracji, niezbędne 
do przeprowadzenia alpinistycznego mycia ślusarki aluminiowo – szklanej oraz płyt 
kompozytowych? Jeśli nie, to czy prace te wymagają techniki z zastosowaniem zwyżki, który to 
sposób daje możliwość precyzyjnego mycia ze szczególną dbałością o zamontowane panele 
fotowoltaiczne?

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że na budynku nie zostały zamontowane atestowane systemy asekuracji, 
w związku z czym prace mycia elewacji mogą zostać przeprowadzone z zastosowaniem zwyżki.

Pytanie nr 2:
Ponieważ podczas wizji lokalnej nie można było stwierdzić, jaka będzie powierzchnia przeszkleń 
wewnętrznych, prosimy o podanie jej wielkości.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że łączna powierzchnia przeszkleń wewnętrznych w budynku wynosi 
ok. 430 m2 (powierzchnia przeznaczona do mycia obustronnie), w tym: 

Rodzaj powierzchni Ilość

Ściany wewnętrzne szklane (samomatujące) 200 m2

Przeszklenia w ścianach (matowe) 38 m2
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Panele szklane z donicami (18 szt.) 120 m2

Balustrady szklane 32 m2

Drzwi szklane w ramie aluminiowej 40 m2

SUMA 430 m2

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w "wykazie osób" przed zawarciem 
umowy pod warunkiem, że inne osoby będą zatrudnione na zasadach tożsamych jak te 
wskazane w ofercie?

Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany osób wskazanych w Wykazie osób 
przed zawarciem umowy. Zgodnie z treścią Rozdziału VI ust. 5 pkt 4 SIWZ Wykonawca, którego 
oferta została najwyżej oceniona, składa Wykaz osób na wezwanie Zamawiającego, w celu 
potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3 lit. B 
SIWZ. Bezpośrednio przed podpisaniem umowy, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale 
XVI ust. 2 pkt 4 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Listy osób, 
które będą wykonywały przedmiot zamówienia, obejmującej co najmniej osoby wskazane 
w Wykazie osób złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu wraz ze wskazaniem osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz liczbę 
osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności – w wymiarze wskazanym w ofercie. Lista 
osób o której mowa powyżej, po akceptacji Zamawiającego zostanie dołączona do umowy jako 
Lista Personelu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu Listy osób przed 
zawarciem umowy lub Lista osób nie będzie obejmowała wszystkich nazwisk wskazanych 
w Wykazie osób lub sposób zatrudnienia osób będzie niezgodny z ofertą – Zamawiający uzna, 
że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, że zmiana osób 
wyznaczonych do realizacji usług może nastąpić na etapie realizacji umowy, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 Istotnych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ 
poprzez poprawienie oczywistych omyłek pisarskich w treści Formularza cenowego, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z poniższym brzmieniem:

Jest:

Usługi podstawowe w zakresie kompleksowego 
utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i na 
parkingu podziemnym

1700 m2 (teren 
zewnętrzny) + 1450 m2 
(parking podziemny) + 

194,20 m2 (tarasy)

3150

Poprawiono na:

Usługi podstawowe w zakresie kompleksowego 
utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i na 
parkingu podziemnym

1700 m2 (teren 
zewnętrzny) + 1450 m2 
(parking podziemny) + 

194,20 m2 (tarasy)

3340
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Jest:
SUMA I

(CENA BRUTTO ZA USŁUGI DODATKOWE)

SUMA II
(CENA BRUTTO ZA USŁUGI DODATKOWE)

Poprawiono na:

SUMA I
(CENA BRUTTO ZA USŁUGI PODSTAWOWE)

SUMA II
(CENA BRUTTO ZA USŁUGI DODATKOWE)

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną 
część SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień i zmian przy 
przygotowywaniu składanych ofert. Udzielone wyjaśnienia skutkują zmianami treści SIWZ, które 
nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie skutkują koniecznością 
zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający 
nie przedłużył terminu ich składania.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Nauki 

dr Marcin Liana
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