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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.15.2021.8 

 

 
 
Wykonawcy 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Utrzymanie czystości pomieszczeń 
użytkowanych przez Delegatury UKE w Rzeszowie i Szczecinie, w podziale na 2 zadania” - sprawa 
BA.WZP.26.15.2021 
 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
Zamawiający odpowiada na pytania wykonawców oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 
 
 
Pytanie 1:  
Zwracam się z prośbą o informację, jaka jest powierzchnia pomieszczeń zlokalizowanych 
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Rzeszowie – zadanie nr 1. 
Proszę również o zamieszczenie informacji dotyczącej szczegółowej charakterystyki wyżej 
wskazanych pomieszczeń. 
 
Pytanie 2:  
Dzień dobry proszę o podanie metrów do sprzątania na obiekcie w Rzeszowie , Pokoje klatka 
schodowa łazienki, oraz czy jest możliwość umówienia się na wizję lokalną na obiekt 
w Rzeszowie i kiedy.  
 
Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 
Zamawiający informuje, że powierzchni do sprzątania w obiekcie w Rzeszowie wynosi 420 m², 
podłoga to wykładzina - terakota, pracuje 17 osób. 
 
Wizja lokalna możliwa jest codziennie w godzinach 8.00-15.00: 

 na obiekcie w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 17 (13 piętro), po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z Panią Marzeną Góral, tel. 17 852 17 99; 

 na obiekcie w Szczecinie, przy ul. Krasińskiego 10/28, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z Panią Moniką Maciuła, tel. 91 421 53 30. 
 

 

Warszawa, 10 czerwca 2021 r. 
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Jednocześnie Zamawiający we wzorze umowy dla Rzeszowa zmienia załącznik nr 1. 
Nowa treść załącznika nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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