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INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA,  

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: „Obsługa szatni, sprzątanie pomieszczeń i posesji przy 

ul. Dawida 1/3 we Wrocławiu.” 

 

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

wpłynęło od Wykonawców następujące pytanie, na które udziela się odpowiedzi w trybie 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Pytanie nr 1: 

Bardzo proszę o informację na temat przerwy wakacyjnej oraz terminu jej trwania w czasie 

umowy. Czy taka przerwa występuje? Jeśli tak to w jakim czasie i terminie? I czy zakres usługi 

tym samym ulega zmianie? 

 

W zwiazku z faktem, że okres usługi, na który składana jest oferta w postępowaniu, to 36 

miesiecy zamawiajacemu powinno zależeć na dobrze skalkulowanej ofercie cenowej, a co za 

tym idzie podaniu informacji na temat przerw wakacyjnych, które mają znaczący wpływ na 

budżet i kalkulacje ceny oferowanej przez wykonawców. Zamawiajacemu powinno zależęć na 

tym, żeby otrzymać ofertę rzetelnie i dobrze skalkulowaną. Zamawiajacy pominął w SIWZ 

informację o przerwie wakacyjnej, a na wizji lokalnej, która odbyła się po upływie zadawania 

pytań, taka informacja została przekazana, w zwiazku z powyższym fakt, że termin zadawania 

pytań minął po dniu 06.10.2020r. nie jest jednoznaczny z tym, ze zamawiajacy nie moze 

odpowiedzieć na to pytanie, to tylko i wyłącznie dobra wola zamawiajacego. 

W związku z powyższym raz jeszcze proszę o informację na temat przerwy wakacyjnej oraz 

terminu jej trwania w czasie umowy. Czy taka przerwa występuje? Jeśli tak to w jakim czasie i 

terminie? I czy zakres usługi tym samym ulega zmianie? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiajacy informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ, w realizacji niniejszej usługi nie ma 

przerwy wakacyjnej. Usługa sprzątania świadczona jest nieprzerwanie w pełnym zakresie przez 

cały czas obowiązywania  umowy. Natomiast szatnia czynna jest od października do czerwca 

każdego roku akademickiego (pkt. VI Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ)  

a  płatna jest w pełnej kwocie  ryczałtowo miesięcznie przez czas obowiązywania umowy tj. 36 

miesięcy. 
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