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BA.WZP.26.53.2021.11 
 
 
Wykonawcy 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach, 
budynkach oraz posesjach wokół budynków użytkowanych w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej”. Sprawa nr BA.WZP.26.53.2021. 

 
WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SWZ 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający poniżej udostępnia treść 
kolejnych zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:  
 
Pytanie 1. 
Czy zamawiający wymaga segregacji zebranych odpadów- jeśli tak, to w jaki sposób wykonywana jest 
segregacja odpadów?  
Odpowiedź na pytanie 1. 
Tak. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga segregacji zebranych odpadów, Zamawiający jest również w 
posiadaniu specjalnych pojemników do segregacji. 
 
Pytanie 2. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga jakiejś określonej technologii polerowania podłóg 
wskazanych w Zakresie czynności?  
Odpowiedź na pytanie 2. 
Zamawiający wyjaśnia, iż technologia polerowania podłóg polega na okresowym nanoszeniu na 
powierzchnię środka pielęgnacyjnego wg. standardowej technologii. 
 
Pytanie 3. 
Prosimy o informację, czy w pomieszczeniach zamawiającego występują jakieś utrudnienia w "myciu 
wewnętrznych otworów przeszklonych" tj okna zastawione, niedostępne itd.  
Odpowiedź na pytanie 3. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie występują utrudnienia w „myciu wewnętrznych otworów przeszklonych”. 
Zamawiający rekomenduje wizję lokalną obiektu. 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o informację co w przypadku pozostawienia jedzenia, w momencie odmrażania i mycia 
chłodziarki?  
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Odpowiedź na pytanie 4. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku pozostawienia jedzenia, w momencie odmrażania i mycia 
chłodziarki jedzenie pozostawia się w kuchni, a po wykonaniu czynności wkłada z powrotem do 
lodówek. 
 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający ustanawia jakiekolwiek dodatkowe wytyczne dotyczące utrzymania parkingu 
(posypywanie solą lub mieszanką, czas reakcji itd)  
Odpowiedź na pytanie 5. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku oblodzenia parkingu rekomenduje się posypywanie powierzchni 
rekomendowanymi do tego specyfikami. 
 
Pytanie 6. 
Co Zamawiający ma na myśli pisząc "otwory przeszklone"- czy są to okna, czy szklane ścianki działowe 
do mycia?  
Odpowiedź na pytanie 6. 
Zamawiający wyjaśnia, iż otwory przeszklone to otwory, które wypełnione są szkłem – rekomenduje 
się wizje lokalną w celu weryfikacji określenia. 
 
Pytanie 7. 
Prośba o możliwość dokonania wizji obiektu w Poznaniu w dniu 30.12.2021r. godz. 9:00  
Odpowiedź na pytanie 7. 
Zamawiający wyjaśnia, iż wizja lokalna w dniu 30.12.2021 r. nie jest możliwa, rekomenduje się kontakt 
telefoniczny z osobą która wskazana jest w SWZ w celu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu. 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 
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