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Kraków, dnia 08.02.20201r. 

Nr postępowania: 261-1/21 

     WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ    

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne  

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie „Kompleksowe usługi sprzątania 

– zamówienie jest podzielne na dwie części: część I i część II” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje poniższe 

pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

1) Pytanie 1: 

a) Czy dowóz i odbiór pościeli, ręczników do pralni leży po stronie wykonawcy?  

b) Po czyjej stronie leżą koszty prania ?  

c) Po czyjej stronie jest zakup środków dezynfekujących ( wkłady do dozowników) ?  

d) Ile jest dozowników na środki dezynfekujące w poszczególnych lokalizacjach ? 

 Odpowiedź: 

a) Tak, dowóz i odbiór pościeli/ręczników/zasłon należy do obowiązków Wykonawcy. 

b) Koszty prania ponosi Zamawiający. 

c) Zakup środków dezynfekujących (środki do dezynfekcji rąk) należy do Zamawiającego, 

natomiast zakup mydła/płynów do naczyń itp. leży po stronie Wykonawcy. 

d) Uzupełnianie oraz obsługa dozowników do środków dezynfekujących należy do zakresu 

Zamawiającego. 

2) Pytanie 2: 

Czy środki, które będą używane do wykonania zlecenia, tyczące się kryterium ekologicznego mają 

posiadać konkretne oznakowania produktów ekologicznych? Czy wystarczającym jest oznakowanie 

"Ecolabel" na określonych produktach?  

 Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią SWZ. Środki używane do wykonania zlecenia, dotyczące kryterium ekologicznego, 

mają spełniać wszelkie wymogi biodegradowalne/ ekologiczne/przyjazne dla środowiska. Produkty 

z oznakowaniem EU Ecolabel zostaną uznane za spełniające to kryterium. 

3) Pytanie 3: 

a) Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118,  

z późn.zm.’’  
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b) Wnoszę o modyfikację par.14 Umowy, w zakresie: ,,(…)zawinionego nienależytego (…)’’. Niezależnie 

od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować 

treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem 

zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający 

nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu 

ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu 

Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, 

zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary 

umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 

publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko  

do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania 

zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, 

zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków  

a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia.  

c) Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.14 Umowy co najmniej o 50% ze względu na rażącą 

wysokość.  

d) Wnoszę o modyfikację par.14 ust.9 Umowy, w zakresie: ,,(…) ograniczona jest do 20% wartości 

przedmiotu umowy’’.  

e) Wnoszę o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia 

pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego 

bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’. 

Odpowiedź: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu do treści SWZ. 

b) Kary umowne przewidziane w §14 dotyczą przypadków nienależytego wykonania umowy  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Nie dotyczą one spraw  

nie związanych  z przedmiotem umowy i jego prawidłowym wykonaniem. 

c) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w tym zakresie – patrz Zmiana Treści SWZ  

z dnia 08.02.2021r. 

d) Patrz Zmiana Treści SWZ z dnia 08.02.2021r. 

e) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu do treści SWZ. 

 

4) Pytanie 4: 

a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku  

z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór dokumentu przedstawiony w załączniku.  

b) Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji,  

gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom.  

c) Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć 

podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania 

ofert?  
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d) Czy w związku z panującą w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną Zamawiający zezwoli  

na zawarcie umowy w formie elektronicznej, z podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym, 

bądź też korespondencyjnie?  

e) Czy Zamawiający zezwoli, w przypadku braku możliwości podpisania umowy elektronicznie,  

na sporządzenie jej w wersji papierowej w większej liczbie egzemplarzy dla wykonawców 

występujących w konsorcjum?  

f) Czy Zamawiający planuje remonty w okresie obowiązywania umowy? Jeśli tak prosimy o podanie 

terminu i prac planowanych do przeprowadzenia, o ile te informacje są znane na dzień udzielania 

odpowiedzi.  

g) Czy Zamawiający zezwoli na zatrudnienie na umowy cywilnoprawne osoby skierowane do realizacji 

prac okresowych?  

h) Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji  

na zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie?  

i) Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem  

o niepełnosprawności?  

j) Czy w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum warunek dotyczący wykazu usług zostanie będzie 

spełniony jeśli zostaną przedstawione usługi przez konsorcjantów w takim samym składzie w jakim 

będą brać udział w prowadzonym postępowaniu?  

k) Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie usługi dla cz. 1 jest mycie okien, ponieważ nie ma takiego 

zapisu w załączniku nr 1.  

l) Jeśli usługa obejmuje mycie okien, prosimy o podanie częstotliwości oraz metrażu. 

m) Prosimy o wskazanie adresu pralni zlokalizowanej dla zadania 1.  

n) Czy Wykonawca dobrze rozumie, że w zakresie usługi jest zawiezienie do pralni oraz odbiór zasłon, 

pościeli, ręczników - 1 x w miesiącu, natomiast koszty prania pokrywa Zamawiający?  

o) Prosimy o potwierdzenie, czy jednostkowa cena w zad. 1 dla czynności „sprzątanie pokoi gościnnych 

po wyjeździe gości” ma dotyczyć 1 apartamentu, czy wszystkich wskazanych w OPZ?  

p) Prosimy o podanie ilości mebli tapicerowanych podlegających czyszczeniu na mokro w zakresie prac 

dodatkowych? 

q) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskazując w formularzu ofertowym dla zad. 1 

„sprzątanie/odświeżanie mieszkań służbowych łącznie z myciem okien” ma na myśli apartamenty 

wskazane w zał. Nr 1 do SIWZ?  

r) Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dodatkowej wyceny w zakresie „wymiana pościeli  

i ręczników” Zamawiający rozumie samą wymianę, bez transportu do pralni? 

S) W nawiązaniu do pytania a): 

„1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, 
w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór dokumentu przedstawiony w załączniku.” 
przesyłam wzór dokumentu. 
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Wzajemna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia ____________ pomiędzy: 
(zwana dalej „Umową”) 

 
_______________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera)   
 
zwany w dalszej części umowy „Zleceniodawca”  
reprezentowana przez:  
_______________________________ 
 
oraz 
 
_______________________________  (*dane podmiotu który umowę zawiera)   
 
zwany w dalszej części umowy „Wykonawca”  
reprezentowana przez:  
______________________________ 
 
zwani w dalszej części umowy „Administratorami danych” lub „Podmiotami przetwarzającymi” 

 
§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach  
i w celu określonym w Umowie. 

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej i elektronicznej dane osobowe 
zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 

3. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.  
 

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci wizerunku, imion i nazwisk, adresu 
zamieszkania, numeru dowodu, numeru PESEL, tablic rejestracyjnych, obejmujących  pracowników, klientów, dostawców lub 
innych osób współpracujących z Wykonawcą.  

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy z 
dnia ………………..… nr …………….……. („Umowa na realizację usług”) 

 
§3 

Zakres i cel przetwarzania danych przez Zleceniodawcę 
1. Zleceniodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci wizerunku, imion i nazwisk, 

adresu zamieszkania, numeru dowodu, numeru PESEL, tablic rejestracyjnych, obejmujących  pracowników, klientów, 
dostawców lub innych osób współpracujących z Wykonawcą.  

3. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy na 
realizację usług. 

§4 
Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia. 

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.   
4. Podmioty przetwarzające zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnią do przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 
i po jego ustaniu. 

5. Podmioty przetwarzające po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwają/zwracają Administratorom 
danych wszelkie dane osobowe (należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwają wszelkie 
ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmioty przetwarzające pomagają Administratorom danych  
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
 

§5 
Prawo kontroli 

1. Administratorzy danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia mają prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 
Podmioty przetwarzające przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 
Umowy.  
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2. Podmioty przetwarzające udostępniają Administratorom danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§6 

Podpowierzenie 
1. Podmioty przetwarzające mogą powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie 

w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratorów danych.   
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych 

chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 
Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji  
z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy winni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Podmioty przetwarzające w Umowie.  

4. Podmioty przetwarzające ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Administratorów danych za niewywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 
§7 

Odpowiedzialność Podmiotów przetwarzających 
Podmioty przetwarzające są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią 
Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

 
§8 

Czas obowiązywania Umowy 
Umowa została zawarta na czas realizacji Umowy na realizację usług. 

 
§9 

Zasady zachowania poufności 
1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów 

i danych osobowych otrzymanych od Administratorów danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w 
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („Dane Poufne”). 

2. Podmioty przetwarzające oświadczają, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych Poufnych nie będą 
one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratorów danych w innym celu niż wykonanie 
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie Danych 
Poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania,  przed dostępem osób trzecich 
nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

§10  
Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 
_______________________                                                           ____________________ 

Zleceniodawca                     Wykonawca 
 
 
*należy uzupełnić odpowiednio.  

 
Odpowiedź: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy dot. wzajemnego powierzenia 

przetwarzanych danych osobowych wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę. 

b) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na warunkach określonych w SWZ, tj. w zakresie 

czynności odnoszących się do czynności koordynatora. Jednocześnie Zamawiający żąda 

wskazania przez wykonawców w ofercie części zamówienia oraz podania nazw  

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już na tym etapie znani. 

c) Patrz odpowiedź b) powyżej. 

d) Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. 

Dopuszczalna jest również droga korespondencyjna. 

e) Patrz odpowiedź d) powyżej. 

f) Zamawiający nie planuje przeprowadzania remontów, jednak nie jest w stanie wykluczyć 

potrzeby dokonywania napraw/prac w zależności od bieżącej sytuacji i zużycia. 
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g) Zamawiający wymaga zatrudnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia  

na podstawie umowy o pracę zgodnie z SWZ, tj. do całego zakresu usług objętych 

przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem czynności koordynatora. 

h) Patrz odpowiedź g) powyżej. 

i) Zamawiający wyraża zgodę, o ile osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą być, 

zgodnie z przepisami prawa, skierowane do wykonania czynności obejmujących zakres prac 

określonych w OPZ. 

j) Ocena będzie dokonywana w oparciu o treść SWZ oraz przepisy ustawy Pzp. Wystarczające 

jest spełnienie warunku udziału w postępowaniu zakresie doświadczenia przez jednego  

z konsorcjantów tj. przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

niniejszego zamówienia. 

k) Mycie okien jest w zakresie usługi dla części I i części II. 

l) Częstotliwość nie rzadziej niż dwa razy w roku (w okresie trwania umowy).  

Metraż okien dla części I wynosi:  

Lp. Metraż  Ilość  Umiejscowienie  Uwagi 

1 7 m2 11 Budynek administracyjny  

2 1,3 m2 1 Budynek administracyjny  

3 3 m2 1 Budynek administracyjny  

4 7 m2 10 Parter  

5 10,4 m2 1 Parter Witryna 

6 2,7 m2 1 Parter  

7 3,75 m2 1 Parter  

8 2 m2 1 Poziom -1 Stanowią 4 małe okienka 

9 1 m2 2 Poziom -1  

10 20 m2 1 Budynek konferencyjny  Brama 1 – zewnętrze  

11 7 m2 1 Budynek konferencyjny Brama 1 – wnętrze  

12 12 m2 1 Budynek konferencyjny Brama 2  

13 3 m2 6 Budynek konferencyjny Biblioteki wnętrze 

14 10 m2 6 Budynek konferencyjny Biblioteki zewnątrz  

15 6 m2 5 Budynek konferencyjny Apartamenty 

16 2,28 m2 1 Budynek konferencyjny Sala klubowa 

17 3,5 m2 2 Budynek konferencyjny Sala konferencyjna  

18 7,2 m2 1 Budynek konferencyjny Hol 

19 3,6 m2 2 Budynek konferencyjny Hol 

 

m) Zamawiający nie korzysta z usług konkretniej pralni. Zamawiający zobowiązuje się, że pralnia 
będzie zlokalizowana w niewielkiej odległości na obszarze miasta Kraków/miasta 
stołecznego Warszawa. Przyjęte jest, aby usługa prania była wykonywana przez pralnię 
położoną w sąsiedztwie Zamawiającego. Oczywiście, Wykonawca może zaproponować inne 
pralnie, o ile cena usługi zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.  

n) Tak, koszty prania pokrywa Zamawiający. Pranie powinno obywać się nie rzadziej niż raz  
w miesiącu (w zależności od dostępności świeżej pościeli, ręczników dla gości). Bezpośrednio 
po wykonaniu usługi przez pralnię, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia prania  
do Zamawiającego.  

o) Patrz Zmiana Treści SWZ z dnia 08.02.2021r. 

p) Ilość mebli tapicerowanych podlegających czyszczeniu na mokro: 

Cz. I – 5 szt.      Cz. II – 3 szt. 
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q) Zamawiający potwierdza, że przez sprzątanie/odświeżanie mieszkań służbowych należy 

rozumieć apartamenty. Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca wskazuje,  

iż ilekroć treść SWZ stanowi o mieszkaniach służbowych, należy pod tym pojęciem rozumieć 

apartamenty (i na odwrót). Powyższe dotyczy obu części zamówienia. 

r) Patrz odpowiedź n) powyżej oraz odpowiedź dla pkt. a) do Pytania 1. 

s) Patrz odpowiedź a) powyżej. 

 

5) Pytanie 5: 

Dotyczy części I  

Proszę o jednoznaczne określenie kto (Zamawiający czy Wykonawca) ponosi koszt zakupu  

i dostarczenia: papieru toaletowego w bębnach, papieru w rolkach, chusteczek jednorazowych  

w rolkach lub ręczników papierowych do łazienek i kuchni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający ponosi koszty zakupu i dostawy papieru toaletowego w bębnach/papieru  

w rolkach/chusteczek jednorazowych w rolkach/ręczników papierowych do łazienek i kuchni. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest umieszczanie otrzymanych od Zamawiającego ww. artykułów 

higienicznych w bębnach/rolkach/podajnikach. 

 

6) Pytanie 6: 

Dotyczy: Część I – pomieszczenia Zamawiającego położone na terenie Krakowa 

Proszę udzielić odpowiedzi na pytania: 

a) Czy mycie okien wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli ta kto proszę podać: częstotliwość mycia okien 

w ciągu trwania umowy, ilość okien oraz ich metraż. 

b) Kto (Zamawiający czy Wykonawca) dostarcza i ponosi koszt zakupu: papieru toaletowego  

w bębnach, papieru w rolkach, chusteczek jednorazowych w rolkach lub ręczników papierowych  

do łazienek i kuchni? 

Odpowiedź: 

a) Patrz odpowiedź k) i l) do Pytania 4 powyżej. 

b) Patrz odpowiedź 5 powyżej. 

 

7) Pytanie 7: 

a) Z uwagi na fakt, że Budynek nr 2 w lokalizacji Kraków jest budynkiem historycznym, wykonawca 

prosi o podanie zalecanych środków do wykonania usługi zgodnych z zaleceniami Konserwatora 

Zabytków. Dot. konserwacji mebli stylowych, konserwacji parkietu, konserwacji i polerowania 

posadzek kamiennych.  

b) Wykonawca prosi o podanie typu podajników na papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe  

wraz z numerami serii producenta.  

c) Zamawiający nie przewiduje mycia okien i przeszkleń, w OPZ w jaki sposób będzie realizowana usługa 

i czy będzie ona realizowana w porozumieniu z Firmą sprzątającą realizującą usługę w danej lokalizacji, 

z uwagi na organizację czasu pracy Wykonawcy.  
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d) Zamawiający zastosował kolumnowanie kar umownych względem wykonawcy, wykonawca wnosi  

o usunięcie z umowy zapisu §14 ust. 3. 

Odpowiedź: 

a) Zamawiający nie wskazuje jakie środki mają być użyte do wykonania usługi. Zgodnie z treścią SWZ. 
 
b) Zamawiający posiada różne typy podajników. W ocenie Zamawiającego nie jest to kwestia mająca 

wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 

c) Patrz odpowiedź k i l) do Pytania 4 powyżej. 

d) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie.   

 

8) Pytanie 8: 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

Czy Wykonawca w ramach usługi zapewnia również środki do dezynfekcji rąk dla pracowników 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź c) i d) do Pytania 1 powyżej. 

 

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami Ustawy  

o dostępie do informacji publicznej.  

 

 

_____________________ 
Dariusz Jaworski 

Dyrektor Instytutu Książki 
 

 


