
Wrocław, dnia 07.04.2017r. 

 

 

nr postępowania: BZP.2411.5.2017.AB 

 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

 

Dotyczy:  postępowania nr BZP.2411.5.2017.AB prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

„Usługa utrzymania czystości terenu przy Domach Studenckich Uniwersytetu 
Wrocławskiego” 

 

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 ze zm.): 

Pytanie nr 6: 

Co oznacza „wystąpienie potrzeb w dni wolne od pracy”, w okresie zimowym dyżury a w 

pozostałym ? Czy też dyżur za który Państwo będziecie płacić ? 

Odpowiedź nr 6: 
Zamieszczone w Opisie Przedmiotu Zamówienia sformułowanie "w razie wystąpienia potrzeb w 

dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta" odnosi się do sytuacji awaryjnych, których 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, np. sprzątanie po wichurach, usuwanie śmieci 

podrzuconych przez nieznanego sprawcę, tj. konieczności wykonania czynności przedmiotu 

umowy w święta oraz dni inne niż poniedziałek-piątek, gdyż nie można pozostawić ich 

wykonania do kolejnego dnia roboczego.  

Zamieszczone w Opisie Przedmiotu Zamówienia sformułowanie "w okresie zimowym w razie 

wystąpienia potrzeb" odnosi się do czynności odśnieżania i posypywania piaskiem ciągów 

komunikacyjnych, chodników i schodów, usuwania śniegu oraz sopli lodowych z płaskich 

dachów i tarasu wraz ze spryzmowaniem i wywiezieniem, zapewnienia piasku i soli do 

posypywania ciągów komunikacyjnych, a zatem czynności, które występują tylko w okresie 

zimowym.  

Wszystkie czynności, w tym te których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, stanowią 

ryzyko Wykonawcy i powinny zostać skalkulowane w ofercie cenowej Wykonawcy, ponieważ 

nie będą dodatkowo płatne przez Zamawiającego.  

W związku z powyższym, Zamawiający uzupełnia o powyższe informacje Opis przedmiotu 

zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

Pytanie nr 7: 

Czy przewidziano pomieszczenia na szatnie, umywalnie oraz garaż na sprzęt. Jeżeli tak, to 

jakie będą koszty wynajęcia w/w pomieszczeń ? 

Odpowiedź nr 7: 
Odpowiedź na Pytanie nr 7 jest zgodna z Odpowiedzią nr 1 zamieszczoną w Informacji nr 1 dla 

Wykonawców z dnia 6.04.2017 r. 

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ). 



Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje  

o zmianie terminu składania i otwarcia ofert: 

- składania ofert: do dnia 18.04.2017r. do godz. 10:00, 
- otwarcia ofert: dnia 18.04.2017 r. o godz. 10:30. 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a pkt 1) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

REKTOR 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

 


