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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn: Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń wraz z obsługą szatni                             
w wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 stycznia 2021 roku 
do 31 grudnia 2022 roku ( ZP/018/20) prowadzonym jako przetarg nieograniczony  - wpłynęły pytania, 
na które Zamawiający niniejszym odpowiada. 
 
 
Pytanie nr 1  
 „Bardzo proszę o przesłanie ilości metrów na każdy z 5 obiektów. W załącznikach jest dołączone tylko 
zestawienie metrów (5732,17) na zadanie 1. Na pozostałe brakuje załączników.” 
 
Odpowiedź 
Umieszczony na stronie internetowej  Zamawiającego załącznik  nr 1  zawiera 5 arkuszy - odpowiednio 
w kolei: bud. B, bud. C, bud. CEUE, bud. CA, budynek CL. 
 
 
Pytanie nr 2  
„Proszę o podanie ilości pracowników, jaką zatrudniała poprzednia firma na każde zadanie.” 
 
Odpowiedź 
Dla cz. I: 5 - 7 osób 
Dla cz. II: 4 - 7 osób  
Dla cz. III: 5 - 7 osób 
Dla cz. IV: 7 osób 

   Dla cz. V: 3 - 5 osób 
- w zależności od zakresu prac w danym miesiącu.  
 
 
  Pytanie nr 3 

„Proszę o informację czy będzie przesunięty termin składania ofert? 
Zadaliśmy pytanie w dniu 03.09 , które jest dla Nas istotne, jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi do 
dnia dzisiejszego.”  
 
 
Odpowiedź 

   Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert określony w SIWZ. 
 

Pytanie nr 4 
  
„Działając w imieniu firmy (nazwa Wykonawcy) na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 782) zwracam się                       
z wnioskiem o wyznaczenie wizji lokalnej, sugerowany termin w dniu 10.09.2020 r. o godzinie 12:00 
podczas której będzie możliwe obejrzenie miejsca wykonywania usługi dotyczącej przetargu numer 
ZP/018/20 oraz o udostępnienie i umożliwienie dokonania odpisu w oparciu o techniki zapisowe                       
(w szczególności fotografie) umowy na świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń wraz                      
z obsługą szatni w wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 
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stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi wraz                                 
z wszystkimi załącznikami i aneksami naszemu przedstawicielowi.” 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający informuje, iż termin wizji wyznacza na dzień  23.09.2020 r. , godzina 11:30 . 

Miejsce zbiórki: bud. CEUE   - hol na parterze (następnie: bud. C - korytarz przed portiernią, 
przyziemie,bud. SPNJO - korytarz przed portiernią, przyziemie, bud. CA  - hol na parterze,bud. B    - na 
podwórzu od strony wejścia B,bud. A - na chodniku przed schodami wejściowymi (wizja lokalna po 
kątem czyszczenia okien)  

Zamawiający nie może  udostępnić  ww umów, ponieważ takie umowy jeszcze nie zostały zawarte. 
 
Pytanie nr 5 
 
„Działając w imieniu firmy (nazwa Wykonawcy)  na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy  z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 782) zwracam się z 
wnioskiem o udostępnienie umowy z obecnym Wykonawcą świadczącym usługi utrzymania czystości 
pomieszczeń wraz z obsługą szatni w wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
w terminie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz z wszystkimi załącznikami i 
aneksami.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie może  udostępnić  ww umów, ponieważ takie umowy jeszcze nie zostały zawarte. 
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