
 
 
 
 

Sprawa nr DZP-282-10/19               Kraków, 18.07.2019 r. 

 

       Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

 

Dotyczy; odpowiedzi na pytania w postępowaniu na usługę całodobowej fizycznej ochrony 

obiektów Zamawiającego t.j. bazy przy ul. Filtrowej 2 w Krakowie i bazy przy ul. Lindego 5 

w Krakowie i usługi sprzątania ww. obiektów – sprawa nr DZP-282-10/19 

Do Zamawiającego zostały wniesione w dniu 18 lipca 2019 roku drogą mailową niżej 

przytoczone pytania; 

I. Proszę o informację czy sprzątanie budynku wewnątrz przy ul. Lindego 5 oraz 

terenów zewn. Przy ul. Lindego 5 i Filtrowej 2 ma być wykonywane 5 x w 

tygodniu czy 7 x w tygodniu? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że: 

- usługi sprzątania budynku wewnątrz dotyczy ul. Lindego 5: usługi świadczone codziennie w 

dni robocze w godzinach 7:30-15:30; 

- usługi sprzątania terenów zewnętrznych: usługi świadczone w miarę potrzeby 7 dni w 

tygodniu. 

 
 
ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT - OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 22.07.2019 R. 
DO GODZ. 10:45. 
 
W związku z powyższym zmianie ulega zapis ogłoszenia o wszczęciu postępowania i 
otrzymuje brzmienie: 
Ofertę proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do 
dnia 22.07.2019 r. do godz. 10:45 w kancelarii Zamku Królewskiego, Wawel 8. 
 
Ponadto zmianie ulega zapis określony w CZ. IV SIWZ pkt. 14 i otrzymuje brzmienie: 
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach. 

Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna 

powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 31-001 Kraków, Wawel 8, 

kancelaria ogólna pokój nr 19, oznakowana następująco: 

„Oferta na usługę całodobowej fizycznej ochrony obiektów Zamawiającego t.j. bazy przy 
ul. Filtrowej 2 w Krakowie i bazy przy ul. Lindego 5 w Krakowie i usługi sprzątania ww. 
obiektów – sprawa nr DZP-282-10/19 - nie otwierać przed: 22.07.2019 roku, godz. 11:00” 
(...); 
 
zapis w CZ. IV pkt. 15 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Oferty należy składać na adres podany w pkt. 14 nie później niż do dnia: 22.07.2019 
roku do godz. 10:45 (...) 
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w CZ. V pkt. 18 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert jest jawne. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 22.07.2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego, w budynku nr 8 na Wawelu w Sali Konferencyjnej. 
Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert. Następnie zostanie 

zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. (...) 
 
    

   Wicedyrektor ds. Administracyjnych  
       Zamku Królewskiego na Wawelu 
 
                mgr Danuta Ziernicka 
 

    
 


