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       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 17 lipca 2019 roku drogą mailową niżej 

przytoczone pytania; 

 

Zestaw I 

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: 

1. Zamawiający napisał w Części II pkt 2: „ Wartości zamówienia nie przekracza 

równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.” Jaką kwotę Zamawiający ma na myśli? 

2. W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie sprecyzował po czyjej stronie jest 

zabezpieczenie worków na śmieci, ręczników papierowych, papieru toaletowego, jak 

również środków do sprzątania oraz sprzętu do sprzątania zarówno wewnątrz jak i 

zewnątrz budynków. 

3. Czy Zamawiający zapewnia wywóz zgrabionych liści oraz odgarniętego śniegu? 
 

 

Odpowiedź 1: 

221 000,00 euro. 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, iż odpowiedź zawarta jest w udostępnionej Wykonawcom 

dokumentacji Załącznik nr 5 Dział I ustęp 1 litera g): 

"zapewnienie sprzętu do sprzątania, odśnieżania, grabienia, koszenia oraz środki czystości 

także worki na śmieci na potrzeby wykonywanych prac porządkowych zabezpiecza 

Wykonawca"; 

dodatkowo Zamawiający informuje, że: 

- ręczniki papierowe, papier toaletowy dla pracowników Zamawiającego zabezpiecza 

Zamawiający;  

- ręczniki papierowe, papier toaletowy dla pracowników Wykonawcy zabezpiecza 

Wykonawca. 
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Odpowiedź 3: 

Zamawiający informuje, że: 

- zgrabione liście: wywóz po stronie Zamawiającego; Wykonawca zgrabione liście umieści w 

worku obok pojemnika na śmieci ul. Lindego 5; 

- odgarnięty śnieg: zostaje na terenie posesji; 

ul. Lindego: śnieg odgarnąć na najbliższy trawnik na terenie posesji; z chodnika przed posesją 

odgarnąć śnieg na krawędź chodnika od strony ogrodzenia; 

ul. Filtrowa  - śnieg odgarnąć poza ścieżki straży/drogi komunikacyjne na teren posesji. 

 

 

Zestaw II 
 

W związku z ogłoszonym postępowaniem na usługę całodobowej fizycznej ochrony obiektów 

Zamawiającego tj. 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 proszę o udzielenie informacji, 

czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac porządkowych na terenie bazy przy ul. 

Filtrowej 2 przez pracownika ochrony w czasie pełnienia przez niego służby na terenie bazy. 

 
 
Odpowiedź 4: 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac porządkowych na terenie bazy przy ul. Filtrowej 2 

przez pracownika ochrony w czasie pełnienia przez niego służby na terenie bazy. 

 
 

   Wicedyrektor ds. Administracyjnych  

       Zamku Królewskiego na Wawelu 

 

                mgr Danuta Ziernicka 


