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Zielona Góra, 17 stycznia 2018 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zadanie 1 – Usługa kompleksowego sprzątania
powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu
Miasta Zielona Góra”
„Zadanie 2 – Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w
budynkach Miasta Zielona Góra - Urzędu Miasta Zielona Góra”
W dniu 10 i 15 stycznia 2018 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - z późn. zm.)
przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem.
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w w/w postępowaniu
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Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający dokonał

modyfikacji

zapisów

warunków

udziału

dot.

zdolności

zawodowej

w zakresie personelu oraz kryteriów oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający pragnie zauważyć, że
warunki udziału w postępowaniu nie stoją w sprzeczności z kryteriami oceny ofert, gdyż niezbędne są
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, natomiast kryteria oceny ofert punktują
Wykonawców, którzy w swojej działalności wykorzystują aspekty społeczne zgodnie z zapisami art.29
ust.4 pzp.( nie dotyczą tylko osób bezrobotnych).

Odpowiedź na pytanie 3:
Pytanie nie dotyczy ww. postępowania. Proszę o przesłanie lub złożenie wniosku o udostępnienie
informacji

publicznej

zgodnie

poniższym linkiem:

http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/384/Udostepnianie_dokumentow_w_trybie_dostepu_do_informac
ji_publicznej/, w Urzędzie Miasta Zielona Góra na ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze, w Biurze
Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry
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Pytanie 4

Odpowiedź na pytanie 4
Aby właściwie można było porównać wszystkie złożone oferty wycena

obejmuje 12 miesięcy.

Zamawiający w momencie przygotowywania procedury przetargowej nie jest w stanie dokładnie
określić kiedy umowa zostanie zawarta.
Pytanie 5

Odpowiedź na pytanie 5
Odpowiedź na pytanie jest zawarta w opisie przedmiotu zamówienia pkt.1 a.

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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