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Wykonawcy        Wrocław, dn. 25.08.2014 r. 
 
 
............................................................. 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Obsługę techniczną pogwarancyjną oraz 
wykonywanie czynności administracyjnych obiektu AFRYKARIUM – OCEANARIUM ZOO Wrocław Sp. 
z o.o.”, znak postępowania: 19/U/2014.  
 
W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od jednego 
Wykonawcy, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej „uPzp” wyjaśniam co 
następuje: 
 
Pytanie nr 24  
W pkt XIV.8 SIWZ, Zamawiający postawił wymóg, aby do wyliczenia ceny ofertowej przyjęte zostały 
obowiązujące na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, cyt. 
„a) dla osób wykonujących usługi porządkowe, minimalne miesięczne krajowe wynagrodzenie brutto, 
b) dla osób wykonujących usługi serwisowo-techniczne, średnie miesięczne krajowe wynagrodzenie 
brutto”  
Czy taki zapis należy rozumieć, że stawki omawianego wynagradzania nie mogą być niższe? 
Prace specjalisty np. w LSS są rozliczane w Euro i wartości tego wynagrodzenia są wielokrotnie wyższe 
niż średnia krajowa jak również innego specjalistycznego personelu niezbędnego do wykonania 
przedmiotowego zadania. 
Prosimy o pilną odpowiedź na omówiony temat, a w przypadku podzielenia naszego rozumienia, o 
zmianę zapisów SIWZ a szczególnie w pkt I.3 ppkt „a” i „b” formularza ofertowego, który jest swoistym 
oświadczeniem woli Wykonawcy, w sposób następujący: 
a) porządkowe, nie mniejsze niż minimalne miesięczne krajowe wynagrodzenie brutto …… itd. bez 

zmian, 
b) serwisowo-techniczne, nie mniejsze niż średnie miesięczne krajowe wynagrodzenie brutto …… itd. 

bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że powoływane przez Wykonawcę zapisy SIWZ oznaczają, że Wykonawca 
zobowiązany jest do zastosowania w przypadku osób wykonujących usługi porządkowe wynagrodzenia 
nie mniejszego niż minimalne miesięczne krajowe wynagrodzenie brutto, a w przypadku osób 
wykonujących usługi serwisowo-techniczne, wynagrodzenia nie mniejszego niż średnie miesięczne 
krajowe wynagrodzenie brutto i takie wynagrodzenie winno znaleźć odzwierciedlenie w składanej przez 
Wykonawcę ofercie. Propozycja Wykonawcy zmiany zapisów Formularza ofertowego jest tożsama z 
zapisami Formularza ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej. W związku z powyższym 
Zamawiający pozostawia zapisy Formularza ofertowego bez zmian. 
 
Pytanie nr 25  
SIWZ, cz. 1 dział XIII pkt 16 e, mówi, że w załączniku 1 należy wypełnić kolumnę 16, tymczasem w 
kolumnie tej nie ma żółtych pól do wypełnienia. 
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Odpowiedź 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ polegającej 
na usunięciu w dziale XIII pkt 16e) cyfry „16”. W związku z powyższym punkt ten otrzymuje brzmienie: 
„wypełnioną w polach oznaczonych kolorem żółtym (jako warunek ważności oferty) kolumn 13, 14 i 15 
Tabelę czynności gospodarczych i serwisowych - załącznik Nr 1 do SIWZ. Kolumny od 1 do 12 nie 
mogą zostać zamienione w opisie i wartościach, pod rygorem odrzucenia oferty nieodpowiadającej treści 
SIWZ”. 
 
Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy cyklinowania posadzek drewnianych? 
Odpowiedź 
Tak, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że czynność cyklinowania została przewidziana w Załączniku 
nr 1 do SIWZ, kolumna 3 Element – Posadzki drewniane, kolumna 4 Czynności – Cyklinowanie. 
 
Pytanie nr 27 
Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie 16 przy pozycji „wymiana zużytych źródeł światła” brak znaku „+”. 
Odpowiedź 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, zmienia kolumnę 16, przy pozycji „wymiana 
zużytych źródeł światła” w której wstawiony zostaje znak „+”. 
 
Pytanie nr 28 
Czy Oferent starający się o zamówienie powinien zakładać, że Zamawiający będzie chciał wykorzystać 
zasoby obsługi technicznej Oferenta do wykonywania wszystkich bądź niektórych niżej wymienionych 
czynności na podstawie odrębnego zlecenia: 
- odśnieżanie dachu 
- bieżące usuwanie nieczystości stałych ze zbiornika zewnętrznego przed budynkiem 
- sprzątanie terenów zewnętrznych 
- odśnieżanie terenów zewnętrznych 
- odkurzanie okresowe dachów wewnętrznych 
- utrzymanie czystości plaż zewnętrznych 
- odkurzanie podwodne zbiorników 
- mycie szyb akrylowych od wewnątrz zbiorników 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość w przypadku zaoferowania korzystnych warunków, nie mniej 
jednak czynności te nie są w zakresie niniejszego postępowania. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że 
czynność mycia szyb akrylowych od wewnątrz zbiorników została przewidziana w przedmiotowym 
przetargu w kolumnie 3 Element – Szyby akrylowe (Uwagi – kolumna 6), natomiast czynność 
odkurzania podwodnego zbiorników została przewidziana w kolumnie 3 Element – Sztuczne skały 
(Uwagi – kolumna 6) Załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymagając wykonywania czynności 
czyszczenia sztucznych skał miał na myśli czyszczenie całości zbiornika (w tym również odkurzanie). 
 
Pytanie nr 29 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 1.09.2014 r. 
Odpowiedź 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 01.09.2014 r. na godz. 12.00, natomiast termin 
otwarcia ofert nastąpi dnia 01.09.2014 r. o godz. 12.30. 
 


