
 

 

Katowice dn.  10 .11.  2016 r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

Uczestnicy postępowania 

DZP.381.42.2016.UG 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 
równowartości kwoty 209 000 € (nr sprawy: DZP.381.42.2016.UG), którego przedmiotem jest „Usługa 
sprzątania i utrzymania czystości terenów zewnętrznych  przy obiektach  Uniwersytetu Śląskiego”  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015r., poz. 2164 z późń. zm. ),zwanej dalej upzp,  w związku z otrzymanymi  pytaniami  do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym 
postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 Pytanie 1   : 

Czy wykonawca jeśli zobowiąże się do zatrudnienia osoby o umowę o pracę co jest napisane w SIWZ to musi 
być to pełny etat czy np. umowa o pracę na 1/2 etatu? 

Odpowiedź:  

Nie ma znaczenia wysokość wymiaru etatu. Ważne jest aby zatrudnienie było na podstawie umowy o pracę. 

Pytanie 2   : 

ile koszy jest na osiedlu akademickim i przy CINiBA (w których mają być wymieniane worki)? 

Odpowiedź:  

Osiedle Akademickie  Sosnowiec – 6 szt. koszy o pojemności 60 l. 

Osiedle  Akademickie  Katowice-Ligota -  9 szt. koszy o pojemności 35 l. 

CINiBA -7 szt. koszy betonowych o pojemności ok 30 l.   

 

Pytanie 3   : 

Czy zamawiający ma podpisaną umowę z MPGK Katowice w zakresie PSZOK? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje iż posiada umowę na usługę wywozu nieczystości stałych i odpadów komunalnych z 
MPGK w Katowicach. 



 

 

Pytanie 4   : 

Jaką sumę zamawiający ma zamiar przeznaczyć na zamówienie? 

Odpowiedź: 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie  podana bezpośrednio  
przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Pytanie 5   : 

Czy składając ofertę tylko na część A na kopercie z ofertą musi być ta kwestia uwzględniona ? 

Odpowiedź: 

Nie jest to wymóg konieczny dla prawidłowego oznaczenia koperty z ofertą. Wystarczające jest wskazanie 
numeru, nazwy postępowania i terminu składnia ofert  jak  to opisał  zamawiający w rozdz. VIII ust. 12 SIWZ  

Pytanie 6   : 

Zamawiający wskazał, że teren Osidla Akademickiego wynosi 26.070 m2, a do codziennego sprzątania 
ustalony jest metraż średnio 11.000 m2. Wnoszę o dokładne sprecyzowanie, które powierzchnie są 
przeznaczone do codziennego sprzątania, a które wyłączone. Ponadto Zamawiający określa : „wymogiem 
jest aby teren Osiedla wyglądał estetycznie do godz. 730, co bezpośrednio wskazuje, że cały teren  ma 
wyglądać estetycznie , czyli wszystko ma być wysprzątane , a nie tylko 11.000 m2  . Wskazane zapisy 
wykluczają się wzajemnie . Obowiązujący zapis jest nieprecyzyjny i uniemożliwia dokonanie prawidłowej 
wyceny. Tym samym nie spełnia wymagania stawianego przez art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź: 

Powierzchnia codziennego sprzątania jest uśredniona z całego terenu Osiedla .  Nigdy nie zdarzyła się sytuacja , 
w której zaśmiecony był cały teren Osiedla i wymagane było sprzątanie całkowitej powierzchni  26.070m2 
codziennie. Stąd podany jest zmniejszony metraż sprzątania codziennego średnio do 11.000 m2 , gdyż stopień 
zabrudzenia  powierzchni  jest różny co powoduje, że nie cała powierzchnia do sprzątania jest powierzchnią 
sprzątaną codziennie. Pomniejszona powierzchnia  do sprzątania codziennego, wynika  z  zabrudzenia i 
zaśmiecenia części terenu Osiedla w danym dniu.   

Ponadto cena ofertowa jest ceną wyłącznie do porównania ofert, a rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywało 
się w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy oraz faktyczną ilość zrealizowanych świadczeń. 

 

POWYŻSZE  WYJAŚNIENIA   SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY. 
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