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INFORMACJA NR 2 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 
„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości budynku Centrum Kulturalno - 

Artystycznego w Kozienicach”. 

 

 

Zamawiający informuje, że w przetargu na „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania 

czystości budynku Centrum Kulturalno - Artystycznego w Kozienicach” wpłynęły 

następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

„Odnosząc się do zapisu mówiącego o konieczności zapewnienia przez Wykonawcę 

dodatkowych osób na dodatkowych imprezach organizowanych przez Zamawiającego, 

prosimy o podanie ile średnio-miesięcznie Zamawiający planuje organizować w/w 

dodatkowych imprez, jakiej wielkości to będą imprezy (ile gości jest przewidzianych na 

każdą imprezę lub średnia wielkość grup) i w jakich godzinach miałoby odbywać się 

sprzątanie po tych imprezach” ? 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust.1 w związku z art. 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Odpowiedź: 

Średnio miesięcznie Zamawiający planuje zorganizować 2 dodatkowe imprezy. Jeżeli 

jest to impreza plenerowa to średnia wielkość grupy to 60 osób. Natomiast jeśli jest to 

impreza w obiekcie wielkość grupy to ok. 200 osób. Sprzątanie po imprezach bądź 

pomoc w ich przygotowaniu miałyby się odbywać w godzinach pracy, czyli 8.00 - 23.00. 

 

Pytanie nr 2: 

„W punkcie 4. 5) Opisu (str. 6) Zamawiający wymaga niezwłocznej reakcji w sytuacjach 

nagłych, tj. przybycia dodatkowego personelu w przeciągu 15 min. po zgłoszeniu 

zapotrzebowania. Jeżeli Zamawiający ma na myśli przybycie osób nie znajdujących się 

w tym momencie w budynku, czyli nieobecnych na zmianie, to z założenia realizacja 

tego warunku jest niemożliwa i wnosimy zatem o skorygowanie tego zapisu zwiększając 

czas reakcji do 2 godzin.” 

 



W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust . 1 i 4 w związku z art. 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Odpowiedź: 

Zamawiający podziela pogląd Wykonawcy zawarty w pytaniu i w związku z powyższym 

na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych dokonuje stosownej modyfikacji 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w poniższym zakresie: 

w załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 4. 5) 

otrzymuje brzmienie: „niezwłoczną reakcję w sytuacjach nagłych, tj. przybycie 

dodatkowego personelu w przeciągu 2 godzin po zgłoszeniu zapotrzebowania”. 

 

Pytanie nr 3: 

„Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-

czystościowe na obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do 

Zamawiającego ?”  

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust . 1 i 4 w związku z art. 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Odpowiedź: 

W załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia dodaje się 

zdanie brzmieniu:  

„Zamawiający udostępni pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-

czystościowe bezpłatne korzystanie z następujących pomieszczeń znajdujących się w 

obiekcie: pomieszczenie na odpady, pomieszczenie porządkowe - magazyn środków 

czystości, pomieszczenie socjalne wraz z toaletą.” 


