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Olsztyn, dnia 22.06.2016 r.
Nr postępowania: 17/2016/PN/OPNT

Do wiadomości
uczestników postępowania
PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach
Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie”.
Pytanie nr 1:
Prosimy o informację, czy do obowiązków Wykonawcy należy myci naczyń? Czy jest to mycie ręczne
czy w zmywarkach? Z jaką częstotliwością ma być ta czynność wykonywana?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy nie będą należały powyższe czynności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1 oraz 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 2:
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie dywanów, wykładzin
dywanowych? Z jaką częstotliwością ma być ta czynność wykonywana?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy nie będą należały powyższe czynności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1 oraz 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 3:
Na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych
zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy do 5%. Wskazując, iż wymóg zabezpieczenia realizacji umowy na tak wysokim poziomie,
przy danej wartości zamówienia istotnie ogranicza konkurencję mając na uwadze, iż oznacza
konieczność poniesienia kosztów z tego tytułu ze środków własnych wykonawcy, gdyż jest wnoszone
przed podpisaniem umowy. Taki wymóg w rzeczywistości może pozbawić możliwości ubiegania
się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie
jednakże nie mogącym sobie pozwolić na wyłożenie z góry tak znaczącej kwoty. W tym miejscu
należy zaznaczyć, iż nawet wniesienie zabezpieczenia w gwarancji oznacza, że wykonawca musi
zapewnić odpowiednią kwotę Gwarantowi tytułem zabezpieczenia sumy gwarancyjnej.
Należy podkreślić, że zamówienia publiczne są adresowane do podmiotów zawodowo zajmujących się
przedmiotem zamówienia zatem prawdopodobieństwo wadliwego wykonania umowy jest niewielkie
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokona zmian w zakresie wymagań dotyczących zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości: 7 % ceny
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brutto oferty, przedstawionej przez Wykonawcę zgodnie z Rozdziałem XIV specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Pytanie nr 4:
W dokumentach SIWZ jakie otrzymałem są załączniki 8a i 8b a chodzi o paragraf 6 są wymienione
kary. Niektóre zapisy się dublują o niektóre są zupełnie inne.
Którym załącznikiem mam się kierować?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części w związku z czym
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części.
W zakresie każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.
Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią
Załączniki nr 8a oraz 8b do SIWZ, gdzie Załącznik nr 8a do SIWZ dotyczy części nr 1-3 natomiast
Załącznik nr 8b do SIWZ dotyczy części nr 4.

Zamawiający ponadto informuje, że w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje obowiązującą
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz istotne postanowienia umowy, gdzie kolorem
czerwonym zostały oznaczone zmiany naniesione do powyższych dokumentów.

Z poważaniem

Wojciech Samulowski
Dyrektor OPNT
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