Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym
oraz pomieszczeń biurowych w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00001.2016
l.dz.: ZP.KW-00022/16

Data:
26.01.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
ZAPYTANIA:

1. Jeśli Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania w obiektach (…) to czy ma
obowiązek składać referencje i wypełniać załącznik nr 6 do SIWZ.
2. O jaką szczotkarkę chodzi (model), ponieważ są różne do warzyw , lakiernicze itp.
3. Odkurzacz szczotkujący (model, firma).
ODPOWIEDZI:

1.

2.

3.

Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 SIWZ: „(…)W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów(…)”.
Zatem, zgodnie z powyższym, Wykonawca zawsze ma obowiązek przedłożyć wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, nie ma natomiast obowiązku przedkładać dowodów (np. poświadczeń,
referencji), jeżeli wskazane w wykazie usługi świadczył na rzecz Zamawiającego.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usługi sprzątania, zatem szczotkarka, o której
mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 lit. g SIWZ, ma być przeznaczona do sprzątania podłóg. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. szczotkarką, jednak nie stawia wymagań odnośnie jej
modelu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odkurzaczem szczotkującym, o którym mowa
w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 lit. h SIWZ, jednak nie stawia wymagań odnośnie jego firmy i modelu.
Jednocześnie informuję, iż aby dopełnić obowiązek wynikający z art.38 ust. 2 cytowanej ustawy
Zamawiający zmuszony był zmienić treść zapytania nr 1, tak aby nie wskazywać na jego źródło.
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