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nr postępowania: BZP.2411.6.2017.BO 
Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą 
elektroniczną wg rozdzielnika oraz 
zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie 
posesji wokół budynków Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 1, 2, 3. 

 
 

INFORMACJA NR 2. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1: 
Jaka jest wartość szacunkowa poszczególnych zadań 1, 2, 3. 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie udziela informacji o wartości szacunkowej zamówienia na obecnym etapie 
postępowania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w Rozdziale 2 (Przedmiot zamówienia publicznego) 
punkt 4 (Wartość) Protokołu postępowania sporządzanego na druku ZP-PN, Zamawiający wskaże 
wartość szacunkową po otwarciu ofert. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy podać jaka firma i za jaką kwotę wygrała poprzedni przetarg na zadanie 3, czyli: 
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynku przy 
pl. Nankiera 2/3 we Wrocławiu. 
Odpowiedź 2: 
Obecnie usługę świadczy konsorcjum 3 firm: DGP Clean Partner Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. 
Najśw. Marii Panny 5e, Seban Sp. z o.o., 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, Dersław Sp. z o.o., 
28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 24.  Cena ofertowa wynosiła 141 143,76 zł brutto. 
 
Pytanie 3: 
Czy osoba koordynująca prace musi być zatrudniona na umowę o pracę? Czy osobą koordynującą 
może być osoba wykonująca usługę sprzątania w danym budynku? Czy koordynator musi 
przebywać na obiekcie w godzinach pracy osób wykonujących umowę we wszystkie dni świadczenia 
usługi? 
Odpowiedź 3: 
Zgodnie z zapisem w Rozdziale XVIII SIWZ: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 
wymaga, by w celu zapewnienia należytej realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający 
podpisze umowę lub Podwykonawca skierował do realizacji umowy osoby zatrudnione na umowę o 
pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia, 
polegające na świadczeniu usług sprzątania codziennego i cyklicznego, utrzymaniu posesji, 
pełnieniu dyżuru osoby sprzątającej.  
Zgodnie z zapisem w par. 4 punkt 6 Wzorów umów (Załączniki nr 6a-c do SIWZ) do zadań 
Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz 
zarządzanie personelem Wykonawcy. 
W związku z powyższym zadania Koordynatora nie wymagają zatrudnienia na umowę o pracę. 
 
Osoba koordynująca może być równocześnie osobą wykonującą usługę sprzątania w danym 
budynku i wtedy obowiązuje wymóg zatrudnienia takiej osoby na umowę o pracę (§ 11 ust. 1 
wzorów umów). 



W § 4 ust. 6 wzorów umów gdzie opisano obowiązki Koordynatora nie ma wymogu, że Koordynator 
musi przebywać na obiekcie w godzinach pracy osób wykonujących umowę we wszystkie dni 
świadczenia usługi, natomiast zobowiązany jest on do sprawowania nadzoru nad świadczeniem 
usług. 
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