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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: Sprzątanie pomieszczeń i posesji przy ul. Szajnochy 5 
we Wrocławiu. 

 
I. Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie 
art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4  i Ogłoszenia w trybie art. 
12a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 
Pytanie 1: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących czynności sprzątania codziennego posesji, wskazane 
w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. II. 
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na umowę zlecenie osób wykonujących 
sprzątanie cykliczne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. III? 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na umowę zlecenie osób wykonujących sprzątanie 
cykliczne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt III. 
 
Pytanie 2: 
W punkcie V. Pozostałe informacje, w podpunkcie 2 Zamawiający informuje, że sprzątanie 
pomieszczeń odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 
Czy Zamawiający ma na myśli, że sprzątanie pomieszczeń będzie odbywało się w 
tych dniach i godzinach ale zgodnie ze wskazaną cyklicznością - raz na kwartał, a 
w przypadku mycia okien - dwa razy w roku oraz w przypadku sprzątania strychu 
zgodnie z deklarowaną ilością przez Wykonawcę i w terminie uzgodnionym z 
Kierownikiem Administracji? 
 
Odpowiedź 2: 
W związku z koniecznością odblokowania każdorazowo drzwi wejściowych (w budynku  
nie ma czynnej portierni) sprzątanie odbywać się będzie zgodnie ze wskazaną cyklicznością 
i w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Administracji ale tylko w godzinach od 800 do 
1500. 
 

II. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie rozdz. XII pkt 4 pdpkt. b) pozycje 



Nowy zapis pkt 4 pdpkt b) pozycje otrzymuje brzmienie: 

b) pozycje: 
- w poz. A: cenę ofertową netto jako sumę wartości iloczynów:  
a) w poz. 1: „sprzątanie pomieszczeń” wynagrodzenie miesięczne netto należy pomnożyć 

przez 8 miesięcy tj. przez 8 kwartałów.  
b) w poz. 2 „sprzątanie posesji ryczałtowe” wynagrodzenie miesięczne netto należy 

pomnożyć przez 24 miesiące tj czas wykonywania sprzątania posesji; 
- w poz. B: cenę ofertową brutto jako sumę wartości iloczynów:  
a) w poz. 1: „sprzątanie pomieszczeń” wynagrodzenie miesięczne brutto należy pomnożyć 

przez 8 miesięcy tj. przez 8 kwartałów.  
b) w poz. 2 „sprzątanie posesji ryczałtowe” wynagrodzenie miesięczne brutto należy 

pomnożyć przez 24 miesiące tj czas wykonywania sprzątania posesji 

Cenę ofertową brutto należy przenieść  do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
 

III. Wraz z Informacją nr 1 dla Wykonawców, Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 
5 do SIWZ „Kalkulacja ceny – ZMIANA”; 

IV. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium: 
Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 30.08.2018 r., do godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert -  30.08.2018 r., godz. 10:30. 

Z dyspozycji art. 12a ust. 2 pkt 1) Zamawiający zamieszcza Sprostowanie ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

 

REKTOR 

Prof. dr hab. Adam Jezierski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


