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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ 
W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Część 1:Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń 
w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu 
K. Rudowskiego 10, ul. Farnej 8 i Zamurowej 11,

Część 2:Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń 
w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 
(budynek A, B i C). 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści 
SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1:
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym wymogu posiadania przez pracowników realizujących 
usługi sprzątania obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stosownego zaświadczenia 
lekarskiego od lekarza medycyny pracy wg SIWZ Rozdział V, pkt 3 ppkt 2 (str.7).
Czy dopuszcza się do standardowych prac zatrudnianie osób nieposiadających wymaganego 
zaświadczenia , a do prac związanych z pracą na wysokościach kierowanie specjalistycznej brygady 
posiadającej stosowne uprawnienia. Prośbę swą motywujemy tym iż prace na wysokościach nie są 
wykonywane w sposób ciągły.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań co do kwalifikacji osób, którymi ma dysponować 
Wykonawca.
Powyższe oznacza, że Zamawiający odstępuje od wymagania posiadania uprawnień do pracy na 
wysokościach przez zatrudniony przez Wykonawcę, co nie oznacza, że Wykonawca nie powinien 
takimi osobami dysponować. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisach w projekcie umowy, które bezwzględnie regulują 
odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie:
§ 4 ust. 1 pkt 4: "Wykonawca zapewni, aby osoby sprzątające zostały przeszkolone z zakresu 
przepisów BHP i p.poż." oraz § 5 ust. 1 projektu umowy: "Wykonawca działa wyłącznie na własne 
ryzyko i odpowiada za zatrudnionych przez siebie pracowników".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
SIWZ:
1. w rozdziale V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 3 pkt 2 poprzez wykreślenie: 

w przypadku składania oferty na część 1: 
„w tym co najmniej 2 osoby (pracownicy wykonawcy) posiadające (każda osoba):



Strona 2 z 2

 uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 1 m, 
 stosowne zaświadczenie lekarza medycyny pracy” (…)

w przypadku składania oferty na część 2: 
„w tym co najmniej 4 osoby (pracownicy wykonawcy) posiadające (każda osoba):
 uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 1 m, 
 stosowne zaświadczenie lekarza medycyny pracy” (…)
w przypadku składania oferty na część 1 i 2: 
„w tym co najmniej 6 osób (pracownicy wykonawcy) posiadające (każda osoba):
 uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 1 m, 
 stosowne zaświadczenie lekarza medycyny pracy” (…)
oraz odpowiednio w rozdziale VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                    
ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ust. 4 pkt 2.  

2. w rozdziale XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Termin składania ofert do 23 listopada 2020 r. do godz. 09:00”

ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1) nastąpi 23 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w: 

Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Referat Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 310
Pasaż Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski”.

Bogdan Munik
Sekretarz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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