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Kraków, 14.05.2015r. 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości w TAURON  Arena  

   Kraków wraz z całorocznym utrzymaniem terenu przyległego”      

    NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/04/2015 

 

 

    

W związku z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 106996 - 2015 z dnia 7.05.2015r., zgodnie z Art. 38 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity - (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 

Agencja Rozwoju Miasta S.A jako Zamawiający niniejszym informuje, że w terminie przewidzianym na 

zadawanie pytań wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego: 

Pytanie nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, że w formularzu oferty dotyczącym utrzymania czystości w związku  

z imprezą Zamawiający oczekuje wpisania jednostkowej stawki brutto. 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

W Formularzu Oferty w tabeli dotyczącej utrzymania czystości w związku z imprezą należy wpisać  cenę 

jednostkową netto. 

Pytanie nr 2: 

Nawiązując do zapisów umowy par. 8 pkt. 6 Zamawiający informuje, że będzie naliczał kary za brak 

minimalnej wymaganej ilości środków łączności w ilości 4 sztuk na każdą obsługiwaną kondygnację w 

trakcie imprezy. Proszę o potwierdzenie prawidłowości interpretacji zapisu przez Wykonawcę, czy 

zapewnienie minimalnej ilości tj. 4 sztuk środków łączności jest tożsame z zatrudnieniem minimum 4 osób 

do obsługi na każdą kondygnację? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Nie. Wykonawca zapewni skuteczną komunikację w trakcie trwania imprezy (minimum 1 szt. środków 

łączności na każdą kondygnację. 
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Pytanie nr 3: 

Zamawiający w zakresie dotyczącym obsługi małej hali wskazuje, poza sprzątaniem zasadniczym, 

konieczność obecności pracownika na serwisie w godzinach od 7.00 do 23.00. Czy serwis winien być obecny 

w dni wykonywanej usługi określonej w formularzu ofertowym tj. 104 dni ( 2 w tygodniu), czy też winien 

być dostępny przez 7 dni w tygodniu, celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania usługi i 

monitorowania czystości? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Serwis  winien być dostępny przez 7 dni w tygodniu. 

Pytanie nr 4: 

W zakresie prac zał. nr 5 do siwz sprzątanie po imprezie (ostatnia strona podsumowanie tabeli) 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca winien zapewnić dyżur w trakcie imprezy zgodnie  

z zapisami par. 9 pkt 6 umowy, czy Zamawiający ma tutaj na uwadze par. 8 pkt 6? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający poprawia treść Załącznika nr 5 do SIWZ na str.12 usuwając zapis „Zgodnie z zapisami umowy 

par.9 pkt.6”.  

Pytanie nr 5: 

Prosimy potwierdzenie, że Wykonawca winien zapewnić dyżur pracowników w trakcie imprez sportowych 

przez cały okres jej trwania tj. od godziny jej rozpoczęcia np. 10.00 do zakończenia 22.00 tj. przez 12 godzin 

w liczbie zapewniającej prawidłowe utrzymanie czystości?  

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Tak 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o informację jaka jest zaplanowana liczba imprez sportowych, a jaka imprez artystycznych ujętych 

w formularzu oferty? Informacje potrzebna do prawidłowego wyliczenia ilości godzin serwisu w trakcie 

imprez, celem prawidłowego wykonania usługi. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Z uwagi na specyfikę działalności TAURON Arena Kraków podane ilości są wartościami orientacyjnymi nie 

wiążącymi, przewidujemy ok 10 imprez sportowych i ok 20 imprez rozrywkowych, przy czym niektóre 

imprezy mogą trwać dłużej niż 1 dzień. 
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Pytanie nr 7: 

Jaki czas będzie miał Wykonawca na wykonanie usługi sprzątania obiektu po zakończonej imprezie? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Co do zasady niezwłocznie, czas i harmonogram prac  każdorazowo będzie uzgadniany z Zamawiającym 

przed imprezą. 

Pytanie nr 8: 

dotyczy punktu 5 SIWZ – Opis warunków udziału w postępowaniu Zamawiający opisał warunek udziału w 

postępowaniu: ,,Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

zrealizował łącznie przynajmniej:  

a/ jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości na obiektach użyteczności publicznej o powierzchni 

sprzątania minimum 20.000 m2 każda, przez okres co najmniej 12 miesięcy,  

b/ jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w obiekcie sportowym o liczbie miejsc siedzących co 

najmniej 7 000 przez okres co najmniej 12 miesięcy,  

c/ jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości podczas co najmniej jednej imprezy masowej o liczbie 

uczestników minimum 7 000 i obsługiwanej powierzchni minimum 20 000 m2,  

d/ jedną usługę polegającą na całorocznym utrzymaniu terenu zewnętrznego obiektu, o łącznej powierzchni 

sprzątania i zimowego utrzymania minimum 30.000 m2, przez okres co najmniej 12 miesięcy.”  

Czy Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia w/w warunku muszą dołączyć do oferty jedną referencję która 

potwierdza zrealizowanie wszystkich czynności wymienionych w punktach a, b, c i d. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Nie. Powyższy warunek należy spełnić łącznie, co nie wyklucza przedłożenia różnych dowodów 

potwierdzających jego spełnienie pochodzących z różnych źródeł.  

 

Ponadto, Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania 

Wykonawców Zamawiający zgodnie z Art. 38 ust.4 ustawy Pzp. zmodyfikował treść następujących 

dokumentów: 
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1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty. 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. 

3. Załącznik nr 5 do SIWZ – Zakres czynności sprzątania pomieszczeń i powierzchni 

 

Treść zmienionych  w/w dokumentów została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 ZARZĄD ARM S.A. 


