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       Kraków, dnia 11.02.2021r. 

Nr postępowania: 261-1/21 

            

         ZMIANA 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. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

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

Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie: 

 
1) Rozdział II pkt IX-X Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ 

Zamawiający uszczegóławia wykonywane usługi poprzez dodanie w Tabeli „Usługa sprzątania 

obejmuje:” ppkt I.D. „Sprzątanie 5 pokoi mieszkalnych/apartamentów oraz pomieszczenia 

socjalnego”, ppkt. I.E. „Sprzątanie Garażu” oraz  ppkt. I.F. „Sprzątanie Kotłowni” następującej treści:  

I.D. Sprzątanie 5 pokoi mieszkalnych/apartamentów oraz pomieszczenia socjalnego: 
- łazienki -. umywalek, sedesów, brodzików, kabin prysznicowych, 
- kuchenki –. pomieszczenia kuchenne, w tym zlewozmywaków, lodówek, płyt grzewczych,  
- pomieszczenia mieszkalne w tym antresole, 
- balkony w tym przeszklenia balustrad, 

Lp. Zakres obowiązków/prac/rodzaj usług Częstotliwość 

wykonywania prac 

1 Wycieranie na sucho i wilgotno kurzu z mebli, parapetów okiennych, półek, ram 

obrazów, aparatów telefonicznych, lampek oraz innych powierzchni wyposażenia 

apartamentów 

1 raz w tygodniu 

2 Opróżnianie koszy, wymiana worków plastikowych i gromadzenie odpadów w 

oznakowanych pojemnikach zewnętrznych 

1 raz w tygodniu 

3 Odkurzanie podłóg: wykładziny dywanowej, dywanów, parkietu, paneli oraz 

ścieranie na sucho listew podłogowych 

1 raz w tygodniu 

4 Bieżące usuwanie plam z wykładzin, dywanów i ścian 1 raz w tygodniu 

5 Czyszczenie na wilgotno oraz odpowiednimi środkami czyszczącymi  powierzchni 

podłóg z paneli, i parkietu 

1 raz w tygodniu 

6 Mycie i konserwacja drzwi, klamek i futryn, wyłączników światła, luster, mycie 

grzejników i koszy 

1 raz w tygodniu 

7 Pielęgnacja mebli emulsją pielęgnacyjną 1 raz w tygodniu 

8 Odkurzanie mebli tapicerowanych 1 raz w tygodniu 

9 Mycie mebli, usuwanie pajęczyn 1 raz w tygodniu 

10 Dokładne mycie i konserwacja drzwi wejściowych 1 raz w tygodniu 
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11 Mycie i czyszczenie schodów, podestów, poręczy balustrad i listew 

przypodłogowych 

1 raz w tygodniu 

12 Utrzymanie powierzchni lustrzanej (polerowanie) posadzek i schodów 1 raz w tygodniu 

13 Mycie lamp, plafonów oświetleniowych, żyrandoli,  1 raz w okresie 

obowiązywania 

Umowy 

14 Uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych łazienkowych, mydła 

w płynie, środków zapachowych, wymiana szczotek wc 

1 raz w tygodniu 

15 Mycie i odkażanie sanitariatów umywalki, sedesy, pisuary, brodziki, armatura), w 

kuchniach zlewozmywaków oraz przecieranie glazury przy umywalkach i 

zlewozmywakach 

1 raz w tygodniu 

16 Mycie i odkażanie posadzek terakotowych 1 raz w tygodniu 

17 Czyszczenie i dezynfekcja kratek ściekowych 1 raz w tygodniu 

18 Mycie luster i pojemników na: mydło w płynie, ręczniki, papier toaletowy, mycie 

koszy 

1 raz w tygodniu 

19 Mycie glazury 1 raz w tygodniu 

20 Mycie szafek kuchennych, lodówek, płyt grzewczych 1 raz w tygodniu 

21 Mycie balkonów, uprzątnięcie odpływów na balkonach 1 raz w tygodniu 

22 Mycie szklanych balustrad balkonowych  Dwa razy do roku 

wraz z myciem okien 

I.E. Sprzątanie Garażu:  

Lp. Zakres obowiązków/prac/rodzaj usług Częstotliwość 

wykonywania prac 

1 Zamiatanie płyty postojowej  Raz na dwa tygodnie 

2 Dokładne mycie i konserwacja drzwi wejściowych Raz na dwa tygodnie 

I.F. Sprzątanie Kotłowni: 

Lp. Zakres obowiązków/prac/rodzaj usług Częstotliwość 

wykonywania prac 

1 Mycie posadzki  Raz na dwa tygodnie 

2 Dokładne mycie i konserwacja drzwi wejściowych Raz na dwa tygodnie 

I.G. Sprzątanie pomieszczenia konferencyjnego: 

1 Mycie posadzki  Dwa razy w miesiącu 

2 Dokładne mycie i konserwacja drzwi wejściowych Dwa razy w miesiącu 

3 Wycieranie na sucho i wilgotno kurzu z mebli, parapetów okiennych, półek, ram 

obrazów, aparatów telefonicznych, lampek oraz innych powierzchni wyposażenia 

pomieszczenia konferencyjnej 

Dwa razy w miesiącu 

4 Mycie i konserwacja drzwi, klamek i futryn, wyłączników światła, luster, mycie 

grzejników i koszy 

Dwa razy w miesiącu 

5 Opróżnianie koszy, wymiana worków plastikowych i gromadzenie odpadów w 

oznakowanych pojemnikach zewnętrznych 

Dwa razy w miesiącu 
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6 Odkurzanie podłogi Dwa razy w miesiącu 

7 Bieżące usuwanie plam z wykładzin, dywanów i ścian Dwa razy w miesiącu 

8 Czyszczenie na wilgotno oraz odpowiednimi środkami czyszczącymi  powierzchni 

podłóg i posadzek  

Dwa razy w miesiącu 

9 Utrzymanie powierzchni lustrzanej (polerowanie) posadzek i schodów Dwa razy w miesiącu 

 

2) Zmiana do Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 08.02.2021r. w zakresie Odpowiedzi na Pytanie 7b) 

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie o treści: 

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

wraz z numerami serii producenta”:  

Jest: 

„Zamawiający posiada różne typy podajników. W ocenie Zamawiającego nie jest to kwestia mająca 

wpływ na realizację niniejszego zamówienia.” 

Powinno być: 

Zamawiający załącza do Opisu Przedmiotu Zamówienia poglądowe zdjęcia dozowników na mydło: 

a) Cz. I - ul. Wróblewskiego 6 Kraków - w ilości 5 szt. dozowników (załącznik nr 1 do OPZ),  
b) Cz. II - ul. Foksal 17 Warszawa w ilości 7 dozowników (załącznik nr 2 do OPZ), pozostałe 

budynki posiadają zwykłe stojące dozowniki do mydła. 

Zamawiający dopuszcza również inne dozowniki, o ile Wykonawca na własny koszt zamontuje swoje 
dozowniki w budynkach, w których będzie realizować zamówienie na cały okres trwania umowy. 

W ocenie Zamawiającego wskazanie typu podajników na papier toaletowy/ręczniki papierowe  
nie jest istotne w sytuacji kiedy obowiązkiem Wykonawcy jest jedynie umieszczanie otrzymanych  
od Zamawiającego wskazanych artykułów higienicznych w bębnach/ rolkach/ podajnikach. 

3) Rozdział 6 pkt 6.1 SWZ 

Jest: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni 

kalendarzowych, tj. do dnia 13.03.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert.”. 

Powinno być: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni 

kalendarzowych, tj. do dnia 17.03.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert.”. 

4) Rozdział 11 pkt 11.2 SWZ 

Jest: 

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12.02.2021 r., do godz. 
9:00.” 

Powinno być: 
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„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2021 r., do godz. 
9:00.” 

5) Rozdział 11 pkt 11.5 SWZ 

Jest: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021 r., o godz.11:00.” 
 
Powinno być: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2021 r., o godz.11:00.” 
 

 

_____________________ 
Dariusz Jaworski 

Dyrektor Instytutu Książki 
 


