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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 posesji i pielęgnacja zieleni przy ul. 
Przybyszewskiego 63, 65 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: 

1) Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu wykazaniem się zdolnością 
techniczna i zawodową, tj.: spełniają następujące warunki szczegółowe: 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 
wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedną usługę sprzątania obejmującą 
sprzątanie posesji, przy czym: 
- usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy *; 
- usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni wewnętrznych, przy czym 
powierzchnia ta nie może być mniejsza niż 8000 m2. 

 
Zamówienie obejmuje sprzątanie posesji i pielęgnacje zieleni przy ul. Przybyszewskiego 
63,65 we Wrocławiu. Proszę o wyjaśnienie czy ostatni zapis nie powinien obejmować 
sprzątania powierzchni zewnętrznych lub posesji, przy czym powierzchnia ta nie może być 
mniejsza niż 8000 m2.  
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany zapisu SIWZ w zakresie rozdz. IV 
pkt 1 pdpkt. 3). 
Nowy zapis pkt 1 pdpkt 3) otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 
wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedną usługę sprzątania obejmującą 
sprzątanie posesji, przy czym: 

- usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy *; 



- usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni zewnętrznych, przy czym 
powierzchnia ta nie może być mniejsza niż 8000 m2. 
 
Pytanie 2: 
Proszę o dołączenie do SIWZ projektu przekopania oraz nasadzenia roślin rabatowych na 
terenie o powierzchni 600 m2. 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający przekazuje w załączeniu RYSUNEK do OPZ – projekt nasadzenia roślin 
rabatowych 
 

II. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium: 
Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 23.03.2020 r., do godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert -  23.03.202 r., godz. 11:00. 

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