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nr postępowania: : BZP.2411.7.2018.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 na posesji 
Centrum dydaktyczno-badawczego OGRÓD BOTANICZNY przy ul. Sienkiewicza 23 we 
Wrocławiu. 

 
INFORMACJA NR 1. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1: Co dokładnie składa się na powierzchnię  5.078,82m2 ? 
Odpowiedź 1: Zamawiający zmienia treść SIWZ. W Załączniku nr 7 do SIWZ: Opis 

przedmiotu zamówienia: 
było: Łączny metraż objęty sprzątaniem wynosi: 

a) powierzchnia wewnętrzna  –  5.078,82 m2 
b) powierzchnia zewnętrzna – 4.064 m2 

zmienia się na: Łączny  metraż objęty sprzątaniem wynosi: 
a) powierzchnia wewnętrzna  –  5.628,84 m2  (łączna powierzchnia podłóg, kafli 

ściennych, lamperii, okien). 
b) powierzchnia zewnętrzna – 4.064 m2 

Pytanie 2: Odnośnie punktu X w OPZ o jakich środkach zapachowych mowa? Czy maja być to 
odświeżacze elektryczne czy w aerozolu? 

Odpowiedź 2: Zamawiający zmienia treść SIWZ. W punkcie X Załącznika nr 7 do SIWZ: Opis 
przedmiotu zamówienia: 
było: Środki zapachowe do toalet uzgodnione z Kierownikiem Obiektu. 
zmienia się na: Wkłady zapachowe do odświeżaczy powietrza 

zamontowanych na drzwiach (pasujące do zainstalowanych tam 
pojemników) oraz odświeżacze stojące – żelowe, uzgodnione z 
Kierownikiem Obiektu. 

Pytanie 3: Odnośnie punktu VI.2 w OPZ ,jaka jest powierzchnia przeszkleń w  drzwiach ? 
Odpowiedź 3: Zamawiający zmienia treść SIWZ. W punkcie VI.2  Załącznika nr 7 do SIWZ: 

Opis przedmiotu zamówienia: 
było: Czterokrotne w ciągu roku mycie drzwi z futrynami oraz przeszklenia w 

drzwiach. 
zmienia się na: Czterokrotne w ciągu roku mycie drzwi z futrynami oraz 

przeszklenia w drzwiach. Powierzchnia przeszkleń wynosi 15 m2. 
Pytanie 4: Czy toalety na terenie ogrodu i portierni sprzątane będą tylko w okresie 01.04-31.10? 

Czy tylko w tym okresie należy uwzględnić  sprzątanie w podanych godzinach tj. od 13 
do 14 i po 18? 

Odpowiedź 4: Zamawiający zmienia treść SIWZ. W punkcie IV Załącznika nr 7 do SIWZ: Opis 
przedmiotu zamówienia: 



było: Toalety na terenie Ogrodu o powierzchni 15,71 m2–  sprzątane w 
okresie 1.04-31.10 w dniach poniedziałek - niedziela, dwa razy 
w ciągu dnia w godzinach 13:00 -14:00 oraz po godzinie 18:00 
- toalety damskie (pow. 6,36 m2) – kafle na ścianach i podłodze, okna 
zespolone 
- toaleta męska (pow. 5,61 m2) – kafle na ścianach i podłodze, okna 
zespolone 
- toaleta dla niepełnosprawnych (pow. 3,74 m2) – kafle na ścianach i 
podłodze. 
Sprzątanie toalet przy portierni w okresie 1.04-31.10 w dniach 
wolnych od pracy tj. sobota, niedziela i dni świąteczne - w 
godzinach 13:00-14:00 oraz po godzinie 18:00 (jako WC Nr 14 – 
pkt. I poz.8 – łączna powierzchnia 23,76 m2) 
-toaleta damska i dla niepełnosprawnych – kafle na ścianach i podłodze 
- toaleta męska – kafle na ścianach i podłodze. 

zmienia się na: Toalety na terenie Ogrodu o powierzchni 15,71 m2–  
sprzątane   w okresie 1.04-31.10 w dniach poniedziałek – 
niedziela, dwa razy w ciągu dnia: w godzinach 13:00 -14:00 
oraz po godzinie 18:00 
- toalety damskie (pow. 6,36 m2) – kafle na ścianach i podłodze, okna 
zespolone 
- toaleta męska (pow. 5,61 m2) – kafle na ścianach i podłodze, okna 
zespolone 
- toaleta dla niepełnosprawnych (pow. 3,74 m2) – kafle na ścianach i 
podłodze. 
Toalety przy portierni sprzątane są przez cały rok od 
poniedziałku do piątku oraz dodatkowo w okresie 1.04-31.10 
także w dniach wolnych od pracy tj. sobota, niedziela i dni 
świąteczne , dwa razy w ciągu dnia : w godzinach 13:00-14:00 
oraz po godzinie 18:00 (jako WC Nr 14 – pkt. I, ppkt.2.3 – 
łączna powierzchnia 23,76 m2) 
-toaleta damska i dla niepełnosprawnych – kafle na ścianach i podłodze 
- toaleta męska – kafle na ścianach i podłodze. 

Pytanie 5: Jaka jest powierzchnia pomieszczeń socjalno-gospodarczych, które zostaną 
udostępnione wykonawcy ? 

Odpowiedź 5: Zamawiający zmienia treść SIWZ. W Załączniku nr 7 do SIWZ: Opis 
przedmiotu zamówienia: 
było: Zamawiający udostępnia bezpłatnie pracownikom firmy sprzątającej 

dwa pomieszczenia socjalno-gospodarcze. 
zmienia się na: Zamawiający udostępnia bezpłatnie pracownikom firmy 

sprzątającej dwa pomieszczenia socjalno-gospodarcze o powierzchni po 
5m2 każde, w dwóch budynkach. 

Pytanie 6: Jaka ilość osób wykonywała te usługi w poprzednich latach ? 
Odpowiedź 6: W poprzednich latach pomieszczenia sprzątały dwie osoby, a posesję trzecia 

osoba. 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ), 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
Rektor  
Uniwersytetu Wrocławskiego 


