
ZP.271.57.2022      Starogard Gd., dn. 06.12.2022 r. 

 

Dot.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu  Gminy  

Starogard Gdański” 

 

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść 

zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami. 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego 

postępowania?  

Odpowiedź: 

Tak 

 

2. W jaki sposób Zamawiający oszacował powierzchnię podlegającą sprzątaniu oraz sporządził 

harmonogram sprzątania, w szczególności czy określone w niniejszym postępowaniu 

powierzchnie sprzątania i harmonogram sprzątania wykazują różnice w stosunku do 

określonych w aktualnie realizowanym zamówieniu (poprzednim postępowaniu w tym samym 

przedmiocie), względnie- czy zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi, której 

wykonawca został wybrany w poprzednim postępowaniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnił harmonogram wykonywanej usługi  i zmodyfikował harmonogram 

mycia okien (było  raz na kwartał), ale rozszerzył akryl na całość powierzchni, nie tylko ciągi 

komunikacyjne budynków. 

 

3. Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez 

Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 

1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę, 

Odpowiedź: 

Nie 

2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez 

obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 

Odpowiedź: 

Wartość netto 32300,01  

Wartość brutto 39729 

 

4. Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości 

nałożonych kar? 



Odpowiedź: 

Obecny wykonawca „MK PERSONEL” Sp. z o.o.,  ul. Kościuszki 34B, 83-200 Starogard Gdański, 

nie został ukarany karami.  

 

5. Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z 

umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację 

ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową. 

Zamawiający regulował faktury w terminie. 

 

 

Przewodniczący komisji przetargowej 

 

     Mariusz Karpała 

 


