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Warszawa, dn. 31 sierpnia 2018 r. 

 

 

        Wszyscy Wykonawcy 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania porządku i 

czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”, Znak: ZP/21/2018 

 

Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami 

 

 

Vistula Parka Świecie Sp. z o.o., jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawą”, przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez 

Wykonawcę pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ” w ww. przetargu: 

 

Pytanie numer 1: 

W związku z modyfikacja SIWZ z 29.08.2018r. prosimy o potwierdzenie, iż za spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu zostanie uznana również usługa, która swoim przedmiotem 

obejmowała utrzymanie czystości basenu znajdującego się w kubaturze (w budynku) 

hotelowym. Ograniczenie możliwości wykazania się doświadczeniem w utrzymaniu czystości 

wyłącznie w obiektach stricte basenowych byłoby nieproporcjonalne i prowadziło do 

nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji. 

 

Odpowiedź na pytanie numer 1: 

Zamawiający informuje, że zgodnie literalnym brzmieniem pkt. 2.2 lit.b, Rozdziału III SIWZ 

„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną 

usługę zakresem odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługę utrzymania czystości na 

obiekcie krytej pływalni o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 2000 m2 i czasem trwania nie 

mniejszym niż 12 pełnych miesięcy. Warunkiem przystąpienia do wzięcia udziału w 

postępowaniu jest wykazanie przynajmniej jednej wykonanej usługi potwierdzonej referencjami, 

o której mowa w niniejszym punkcie, natomiast Zamawiający ustalił w kryteriach wyboru 

zawartych w rozdziale XVII SIWZ dodatkową punktację za przedłożenie większej liczby 

referencji dokumentujących doświadczenie Wykonawcy w sprzątaniu obiektów o podobnej 

charakterystyce”. Zamawiający w SIWZ nie określił charaktery ani rodzaju „krytej pływalni” przy 

definiowaniu kryterium doświadczenia, lecz wprowadził jedynie wyznacznik w zakresie 

powierzchni oraz czasu trwania usługi. Tym samym Zamawiający oceniając dokumenty 

składane przez Wykonawców w toku postępowania będzie jedynie dokonywał jedynie czy 

świadczone usługi obejmowały krytą pływalnię, a jeżeli tak to o jakiej powierzchni i przez jaki 

okres czasu. 
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W związku z udzieloną odpowiedzią odpowiedziami na pytania i brakiem modyfikacji 

SIWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu i pozostaje bez zmian na dzień 5 

września 2019 r. godz. 9:00 (termin składania ofert), godzina 10.00 (termin otwarcia ofert).  

 

Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian. 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

(sporządzoną i złożoną bez uwzględnienia postanowień, zmian i modyfikacji Zamawiającego, a 

także udzielonych odpowiedzi na pytania) wyłącznie przed ostatecznym terminem składania 

ofert. Wówczas przed upływem tego terminu Zamawiający powinien otrzymać od Wykonawcy 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, zgodnie z zasadami 

opisanymi w SIWZ, w szczególności powiadomienie to musi być oznaczone słowami „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 


