
Piotrków Trybunalski, 04.11.2020 r.

SPZ.271.22.2020

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:
Nasza firma jest zainteresowana przetargiem dotyczącym świadczenia usług kompleksowego 
utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Chcielibyśmy sprecyzować punkt szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który mówi, iż 
zamawiający wymaga, aby usługa sprzątania była realizowana w przeciągu 8 godzin (od 7:30 do 
15:30) przez pracownika serwisu dziennego. Chcielibyśmy sprecyzować, czy chodzi o dyżur (osoba 
musi być tam cały czas w tych godzinach), czy o wykonanie usługi (nie sztywno od 7:30 i do 15:30)
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami w części I "Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" osoba (osoby) 
wykonująca czynności dziennego serwisu porządkowego ma wykonywać konkretne wymienione 
czynności w pomieszczeniach plombowanych, ponadto na bieżąco reagować w przypadku 
zanieczyszczenia toalet, schodów, ciągów komunikacyjnych, uzupełniać art. higieniczne, 
dezynfekować i w razie potrzeby być dyspozycyjną na wypadek nieoczekiwanej sytuacji dotyczącej 
utrzymania porządku. Wszystkie te czynności mają być realizowane w godz. pracy Urzędu, 
tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 – osoba (osoby) wykonująca czynności dziennego serwisu 
porządkowego musi być obecna i dyspozycyjna przez całe 8 godzin.

Pytanie 2: 
Czy nie będzie podlegała odrzuceniu referencja z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
jeśli usługa trwa od 01.01.2020 i jest w trakcie trwania?
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna warunek dotyczący doświadczenia z spełniony jeśli wykonawca wykonał                              
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej dwa zamówienia (dwie odrębne umowy, których czas realizacji na podstawie 
jednej umowy wynosi minimum 12 miesięcy). Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli 
wykonawca wykaże dwie umowy opiewające na minimum 12 m-cy.
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Pytanie 3: 
Oferta złożona w wersji papierowej nie zostanie odrzucona?
Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona w dniu 03.11.2020 r. 

Pytanie 4: 
Czy zostanie uznana referencja z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o łącznej powierzchni 
sprzątanych obiektów = 5.477,38 m2, składając ofertę na dwie części zamówienia?
Odpowiedź: 
W związku z pytaniem wykonawcy, zamawiający zmienia warunek dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej w przypadku składania przez wykonawcę oferty łącznie na obie 
części zamówienia, jak poniżej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
1. poprzez zmianę w rozdziale V pkt 3 w poniższy sposób:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony 
jeśli wykonawca:
„1) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie,                              
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (dwie odrębne umowy, 
których czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosi minimum 12 miesięcy), 
odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: usługi, polegającej na  
kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń budynków, w tym biurowych, o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż:

w przypadku składania oferty na: łączna powierzchnia:

Część 1 i 2 co najmniej 5.000 m2 
(wyłączając powierzchnię hal, magazynów i szpitali)

2. poprzez zmianę w rozdziale XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Termin składania ofert do 16 listopada 2020 r. do godz. 09:00”

ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1) nastąpi 16 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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