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ODPOWIEDŻ NA PYTANIE WYKONAWCY 
 
Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn.: 
 
„UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKU BIUROWO – LABORATORYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO 

SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. GRABOWEJ 1A W ROKU 2023” 
 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00485759/01 z dnia 08.12.2022 r. 
 
W związku z przesłaniem do Zamawiającego pytania Wykonawcy dotyczących zapisów SWZ, Zamawiający 
zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz.2019 ze zm.)  

 
Pytanie Wykonawcy: 
 
Zamawiający w dniu 16.12.2022 na pyt. nr 2 odpowiedział, że zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia 144.360,00 zł. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie dlaczego w warunkach udziału 
w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawcy posiadali doświadczenie w utrzymaniu czystości 
w obiekcie laboratoryjno-biurowym lub innych obiektach komercyjnych na wartość 1.000.000,00 zł 
brutto? Przypominamy, że zgodnie z ustawą Pzp warunki udziału w postępowaniu powinny być 
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Wnosimy zatem o zmianę warunków poprzez obniżenie 
wymaganej wartości do 150 000,00 zł.  
 
Zamawiający informuje iż jest to błąd w SWZ oraz, że skorygował w tym zakresie dokumentację postępowania. 
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym Śląski Zarząd Nieruchomości zawiadamia, iż 
ulega zmianie treść rozdz. XIII ust. 2 pkt 3 SWZ, następująco: 
 
3) Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy wykażą, że: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał lub wykonuje należycie, minimum 1 usługę polegającą na utrzymaniu czystości 
w laboratoryjno-biurowym lub innych obiektach komercyjnych, o wartości nie mniejszej niż 
100.000,00 zł brutto, przy czym zamówienie na usługę utrzymania czystości wykonał na terenie 
obiektu użyteczności publicznej (lub innego obiektu komercyjnego – biurowego) o łącznej 
powierzchni co najmniej 1.000 m² przez okres minimum 1 roku, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
z załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
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w przypadku zamówień nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
 
 

 
 

 


