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dotyczy:

przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i zieleni w Kompleksie
Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą", przekazuje treść
zapytań złożonych do treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", wraz z udzieloną odpowiedzią.
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy obiekty Jednostek Wojskowych, w których
obecnie świadczymy/świadczyliśmy usługę sprzątania, Zamawiający potraktuje jako budynki
użyteczności publicznej? Powierzchnie wewnętrzne są to głównie biura, m. in. Dowództwo
Garnizonu Warszawa, Wojskowa Komenda Uzupełnień.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z treścią § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r., poz. 1065) „(...) za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy
lub socjalny". Przeznaczenie obsługiwanego przez Wykonawcę budynku, wskazanego w ramach
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest wykazywane przez Wykonawcę.
Pytanie nr 2:
Zwracam się z pytaniem dotyczącym postępowania na UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI
W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI.
Czy dobrze rozumiem, że część dokumentacji, z której by wynikał pełny opis przedmiotu
zamówienia oraz zakres świadczonych usług jest utajniony i aby mieć do niego dostęp należy
posiadać UPOWAŻNIENIE DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI
„ZASTRZEŻONE" ?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami, w tym załącznik C2 do SIWZ,
gdzie szczegółowo określono odpowiednią liczbę osób sprzątających oraz grupę nadzoru,
wymagania dotyczące środków higieny, czystości oraz środków do dezynfekcji oraz wszystkie
czynności i ich częstotliwość. Załącznik D stanowi spis dokumentacji technicznej KUWS, która
uzupełniająco może być wykorzystana przez Wykonawców w celu zapoznania się z kompleksem.
Zasady dostępu do dokumentacji technicznej KUWS określa załącznik D do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w niniejszym
postępowaniu. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
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