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INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW  
 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.2711.42.2020.AB prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Sprzątanie pomieszczeń oraz 
posesji przy pl. Uniwersyteckim 9/13 Wrocławiu 

 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania, na które udziela odpowiedzi  
w trybie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): 

Pytanie nr 8: 
Zamawiający wymaga całodziennego dyżuru osoby sprzątającej w godzinach od 08.00 do 

20.00. Dyżur ma być zapewniony od poniedziałku do piątku, czy również w weekendy? 

Jeśli również w weekendy, to czy w każdy, czy tylko w razie wystąpienia zajęć zaocznych? 

Odpowiedź nr 8: 
Dyżur ma być zapewniony od poniedziałku do piątku oraz w weekendy kiedy odbywają 

się zajęcia. 

Pytanie nr 9: 
Zamawiający wymaga również dyżuru sprzątającej od poniedziałku do piątku od godz. 

09.00 do 14.00 w terminie od 1 października do 10 lipca każdego roku akademickiego. 

Czy ten dyżur oraz wymieniony w punkcie powyżej są odrębnymi dyżurami a zakres prac 

przewidzianych nie pokrywa się? 

Odpowiedź nr 9: 
Zgodnie z zapisem rozdz. III Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

Zamawiający wymaga, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, osobnego dyżuru 

od 8.00 do 20.00.  

 
Pytanie nr 10: 
Zamawiający wymaga cztery razy w roku mycia szybu windy po uzgodnieniu oraz w 

obecności konserwatora. Kto uzgadnia obecność konserwatora w trakcie mycia windy – 

Zamawiający czy Wykonawca? Jeśli Wykonawca, proszę o podanie nazwy firmy 

zajmującej się konserwowaniem dźwigu, celem uzyskania informacji o koszcie pobytu 

konserwatora na obiekcie w trakcie mycia.  



Odpowiedź nr 10: 
Obecność konserwatora uzgadnia Zamawiający. 

Pytanie nr 11: 
Sprzątanie odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli po godz. 16.00. Czy 

sprzątanie ma być zapewnione w każdą sobotę i niedzielę, czy tylko w razie wystąpienia 

zajęć zaocznych?  

Odpowiedź nr 11: 
W weekendy tylko kiedy są zajęcia studiów zaocznych. 

Pytanie nr 12: 
Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy. Czy Zamawiający przewiduje zmiany w 

wynagrodzeniu Wykonawcy w razie zażegnania sytuacji epidemiologicznej spowodowanej 

przez covid-19 np. poprzez rezygnację z dyżuru, środków do dezynfekcji itp.? 

Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie. 
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