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P R O K U R A T U R A  O K RĘ G O W A   

W  Z I E L O N E J  G Ó R Z E  
ul. Partyzantów 42 

65-950 ZIELONA GÓRA 

tel.:  68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 
REGON 000000448    NIP 929-14-56-582 

Zielona Góra, 05 stycznia 2015 r. 
  

 
 
VII G 211/07/14  

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie 
kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości 
terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez 
Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu 
zielonogórskiego”, VII G 211/07/14. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1  

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze poźn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1:  

Zwracam się z prośbą o określenie przez Zamawiającego ilości etatów 

przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem metrażu 

powierzchni przypadających na jeden etat zgodnie z założeniami Zamawiającego przy 

szacowaniu wartości zadania. Dane te są jedne z ważniejszych składowych wartości 

szacowania usługi na podstawie których to danych Zamawiający będzie mógł 

precyzyjnie określić, czy oferty znacznie odbiegające wartością z pośród wszystkich 

złożonych ofert jak i wartości przeznaczonej na realizację zamówienia przez 

Zamawiającego nie są ofertami rażąco niskimi zgodnie z art. 90 ust 1 i 2 ustawy Pzp 

oraz opinią Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 22.10.2014 roku  „Rażąco niska 

cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych”. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie wskazuje liczby etatów przewidzianych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą realizację przedmiotu 

umowy, tym samym zatrudnić pracowników w wymiarze pracy umożliwiającym 

wykonanie powierzonych przez Wykonawcę czynności. Na Wykonawcy spoczywa 

bowiem odpowiedzialność w zakresie organizacji pracy oraz zapewnieniu wysokiej 

jakości i należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w przedmiotowym zakresie.  

 

Pytanie 2:  

Proszę o podanie szacunkowej wartości zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 26 października 2010 r. (Dz.U. z 2010r.Nr 233, poz.1458) w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w myśl art. 86 ust. 3 ustawy 

Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

 

Pytanie 3:  

Zwracam się o dodanie zapisów w SIWZ odnośnie zatrudnienia przez 

Wykonawcę osób zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 4 art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy Pzp. 

Przywołany zapis będzie pomocny zarówno dla wykonawcy jak i Zamawiającego przy 

określeniu wartości zamówienia i weryfikacji cen zawartych w ofertach.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wskazuje formy zatrudnienia osób realizujących przedmiot 

zamówienia.  Ustalenie warunków pracy pracowników Wykonawcy leży po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i prawidłową realizację 

przedmiotu umowy. 
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Pytanie 4:  

Proszę o udostępnienie projektu umowy wraz z uwzględnieniem poniższych  

2 pkt w niniejszym piśmie. Wnoszę o dodanie zapisu do umowy zgodnie art. 36 ust. 2 

pkt 9 lit. C  

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami pkt 3.3. ppkt 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez 

Wykonawcę dokumentacji w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, składając ofertę, 

oświadcza, że spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia a jeśli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w dokumentach załączonych do oferty, Zamawiający, niezwłocznie, 

zostanie o nich poinformowany. 

Nie spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wiąże się z rozwiązaniem umowy z winy 

Wykonawcy. 

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 5:  

Wnoszę o dodanie zapisu do umowy zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Pzp. 

Odpowiedź:  

Zamawiający opublikował jedynie istotne postanowienia umowy w ramach 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w pkt. IV.3. ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 17.6 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W związku z powyższym, przedmiotowy zapis, zgodnie z art. 139 ust.1 oraz 

art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, zostanie uwzględniony w treści umowy. 

 

Pytanie 6:  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lecz nie określa wadium 

na poszczególne części, jaka kwotę wadium Wykonawca ma uiścić przystępując tylko 

na część 3? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

Zadanie nr 1 
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  
i Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze  

4.000 zł 

Zadanie nr 2 Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli 1.000 zł 

Zadanie nr 3 Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim 900 zł 

Zadanie nr 4 Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie 900 zł 

Zadanie nr 5 Prokuratura Rejonowa we Wschowie 1.000 zł 

Zadanie nr 6 Prokuratura Rejonowa w Żaganiu 1.200 zł 

Zadanie nr 7 Prokuratura Rejonowa w Żarach 1.000 zł 

  

Pytanie 7:  

Zamawiający określa kryterium oceny ofert lecz nie określa ich znaczenia  

tj. ile trzeba przedstawić usług by otrzymać 5% za doświadczenie? I ile trzeba wskazać 

osób niepełnosprawnych które będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę do realizacji usługi by otrzymać 5%? 

Odpowiedź:  

Oferta Wykonawcy otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium – 

Doświadczenie, jeśli Wykonawca wykaże największą liczbę wykonanych  

lub wykonywanych usług spośród wszystkich złożonych ważnych ofert. 

Liczba otrzymanych punktów w przedmiotowym kryterium jest ilorazem 

liczby usług, wskazanych w ofercie (Załącznik nr 8 do SIWZ), zrealizowanych przez 

Wykonawcę do największej liczby usług spośród wszystkich złożonych ofert  

w przedmiotowym zakresie. 

Oferta Wykonawcy otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium – 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, gdy Wykonawca zatrudnia co najmniej jedną 

osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i powierzyć jej czynności 

związane z faktyczną realizacją zamówienia. 
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Sposób obliczenia wartości punktowej szczegółowo został opisany w pkt 16.6 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 8:  

W związku z 36 miesięcznym okresem trwania umowy wnosimy o dodanie 

zapisu umożliwiającego rozwiązania umowy za porozumieniem stron z 3 miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w przedmiotowym zakresie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią 

istotnej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a przy tym  

z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na 

konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym, przesłanki wynikające 

z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały spełnione. 

W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia, iż terminy oraz miejsce 

składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 Prokurator Okr ęgowy 
 /-/ dr Alfred Staszak 
 
 


