PROKURATURA OKRĘGOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Z ie lo n a Gó r a, d n ia 2 3 wr ze śn ia 2 0 2 0 r .

ul. Partyzantów 42, 65-332 ZIELONA GÓRA

PO VII WB 261.4.2020
wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług
sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych
bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez prokuratury okręgu
zielonogórskiego, sygn. sprawy: PO VII WB 261.4.2020
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie
w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych
przez prokuratury okręgu zielonogórskiego został złożony wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień w przedmiotowym zakresie:
Pytanie 1:
„Z uwagi na chęć wzięcia udziału w w/w postępowaniu proszę o:
- podanie metrażu i rodzajów dachów (płaskie czy spadziste) w poszczególnych lokalizacjach
w celu prawidłowej wyceny usługi odśnieżania dachów,
- podanie częstotliwości odśnieżania dachów, jaką należy przyjąć w celu wyliczenia ceny za
usługę. Wykonawca w zestawieniu cenowym, w pkt. 3 PAKIET CENOWY – odśnieżanie dachu
– usługa dodatkowa, nie powinien sam uzupełniać kolumny „Szacunkowa liczba usług do
wykonania w okresie obowiązywania umowy”, ponieważ może się zdarzyć, że kilku
Wykonawców poda inną liczbę usług do wykonania i ceny ofert będą nieporównywalne.”

Odpowiedź:
Rodzaj dachu/
powierzchnia w m2

Część zamówienia

Szacunkowa liczba
usług do wykonania
w okresie
obowiązywania umowy

część I
dot. budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej
Górze i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze

płaski, papa / 1.150 m2

2

część III
dot. budynku Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

płaski, papa / 414 m2

2

część V
spadzisty, płaski, ceramika,
dot. budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie papa / 285 m2

2

część VI
dot. budynku Prokuratury Rejonowej w Żaganiu

spadzisty, płaski, ceramika,
papa/ 330 m2

2

część VII
dot. budynku Prokuratury Rejonowej w Żarach

płaski, papa / 450 m2

2

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią istotnej zmiany
treści SIWZ, a z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na
konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
W związku z powyższym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie
zostały spełnione.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie
ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez
zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informację należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Prokurator Okręgowy
/-/ Jarosław Kijowski
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