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Poznań, dnia 05.12.2017 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: 332/12/17 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

Zestaw nr 1: 

1. Proszę podać miesięczną kwotę netto i  brutto z ostatnich (wrzesień, październik 2017 r.) dwóch faktur 
za usługę sprzątania dla poszczególnych zadań.  

2. Proszę podać ilość oraz pojemność koszy na śmieci. 

3. Proszę podać ilość pracowników oraz średnią dzienną ilość interesantów w poszczególnych lokalizacjach. 

4. Proszę podać czy u Zamawiającego występują okna na wysokościach  wymagający użycia technik 
alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu ( podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż  

 

Odpowiedź: 

Ad. 1. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 

Ad. 2. Kosze są we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – około 120 koszy 

35 litrów i 60 litrów 

Ad. 3. Ilość pracowników: około 500 osób. Dziennie Teatr odwiedza średnio około 324 osób dziennie. 

Ad. 4. Nie, nie występują.  
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Zestaw nr 2: 

Pytanie nr 1 
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Odpowiedź: 

Nie, Wykonawca nie przejmuje pracowników w trybie art. 23’ KP. 

 

Pytanie nr 2 

 
 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 3 

 
Odpowiedź: 

Nie, nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr 4 
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Odpowiedź: 

Umowa jest zawarta, na okres krótszy niż 12 miesięcy, w związku z czym nie mają zastawania przepisy art. 142 

ust. 5 ustawy Pzp. 

 

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym wniesienia wadium): 08.12.2017 r. godzina 7:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 08.12.2017 r. godzina 8:00. 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich punktach). 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 

Robert Szczepański 


