
 

Warszawa, 27.05.2022r.  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w podziale na części: 

Część I: Świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych na terenie Gdańskich  

Autobusów i Tramwajów w Gdańsku Sp. z o.o., 

Część II: Świadczenie usług sprzątania autobusów w Zajezdni Autobusowej Gdańsk 

Wrzeszcz,  

Część III: Świadczenie usług sprzątania tramwajów w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk 

Nowy Port i w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (znak): 520.261.1.8.2022.GDS 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. ze zm.) informuje, że w toku postępowania 

wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z czym 

udziela poniższych odpowiedzi:  

Pytanie nr 6: 

W nawiązaniu do zamieszczonych przez Państwa załączników (Załącznik nr 5.2 oraz 5.3 

do SWZ - Projekty umowy) proszę o wskazanie/wyjaśnienie (stosownie do § 5 ust. 1 oraz 

§ 5 ust. 6. wskazanych powyżej projektów umów) w jaki sposób będzie prowadzona 

kontrola jakości wykonywania usługi w sytuacji gdy Zamawiający nie ma obowiązku 

powiadamiania przedstawiciela Wykonawcy. 

Mając na uwadze powyższe jakie możliwości/środki ochrony przed nałożoną karą umowną 

ma Wykonawca skoro jego obecności przy wykonywaniu kontroli nie przewiduje 

Zamawiający?  

W odniesieniu do tak przedstawionych projektowanych zapisów umowy powyższa 

kontrola jawi się jako jednostronna na której wynik Wykonawca nie ma żadnego wpływu,  

nie posiada możliwości jej uchylenia oraz fizycznie nie ma możliwości zweryfikowania  

Zamawiającego w podjętych działaniach kontrolnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dalszymi postanowieniem § 5 Załącznika nr 5.2 do 

SWZ:  



„3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający poinformuje o nich 

osobiście lub telefonicznie Koordynatora. Koordynator może odnieść się do stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

4. Informacje o przeprowadzonej kontroli zostaną wskazane w notatce służbowej 

podpisanej przez przedstawiciela Zamawiającego. Kopia notatki zostanie przekazana 

Koordynatorowi. 

5. Notatka stanowi podstawę do naliczenia kar umownych”. 

Tożsame postanowienia zawarto w Załączniku nr 5.3 do SWZ. 

 

Pytanie nr 7: 

W nawiązaniu do zamieszczonego Szczegółowego wykazu powierzchni i budynków  dla 

Zadania 2 - Załącznik nr 1.1 do SWZ - (str. 12 i 13) zwracam się o doprecyzowanie  czy 

w odniesieniu do pkt. 6 (Dyspozytornia Tramwajowa Gdańsk-Wrzeszcz) intencją  

Zamawiającego było wskazanie przedziału godzin sprzątania od 13:00 do 21:00  czy 

sprzątanie zostało ściśle usztywnione jako wykonywane w godzinę 13:00 i 

21:00.Analogicznie proszę o informację w zakresie pkt. 9 (Dyspozytornia Tramwajowa 

Gdańsk -Nowy Port (godz. 6:00 22:00) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż intencją Zamawiającego było wyznaczenie przedziału czasu, w  

którym należy wykonać czynności wynikające z umowy.  

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1.1 do SWZ, Szczegółowy wykaz 

powierzchni i budynków dla Zadania 2: 

Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 108-112, poz. nr 6 

Dyspozytornia Tramwajowa Gdańsk – Wrzeszcz, w ten sposób, iż kolumna „Sprzątanie w 

godz.- w dni powszednie” otrzymuje brzmienie „13.00-21” oraz kolumna „Sprzątanie w 

godz.- w dni wolne od pracy” otrzymuje brzmienie „13.00-21”.  

Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Nowy Port, ul. Władysława IV, poz. nr 9 Dyspozytornia 

Tramwajowa Gdańsk-Nowy Port, w ten sposób, iż kolumna „Sprzątanie w godz.- w dni 

powszednie” otrzymuje brzmienie „6.00-22” oraz kolumna „Sprzątanie w godz.- w dni 

wolne od pracy” otrzymuje brzmienie „6.00-22”. 

Pytanie nr 8: 

W Pkt. III ppkt.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający podaje termin 

wykonania zamówienia 24 miesiące od dnia rozpoczęcia wykonania usługi. Proszę o 

podanie terminu rozpoczęcia wykonywania usługi na poszczególne części. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy (dla wszystkich części zamówienia) dzień rozpoczęcia 

wykonywania usług zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Dzień ten nie będzie 

przypadał wcześniej niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 


