
PYTANIA I ODPOWIEDZI. 
 

Dot. postępowania nr 6/ZP/US/2011 
 
 
Pytanie nr 1. 
„Zgodnie z treścią § 5.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2007 roku 
Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r Nr 171, poz. 1058) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii 
protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia)....” 
 
Odpowiedź. 
Aktualnie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia obowiązuje 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r (Dz. U. Nr 223, poz. 
1458). 
Zgodnie z tym Rozporządzeniem pkt 2 protokołu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego moŜna wypełnić po otwarciu ofert. 
Niemniej ITB „MORATEX” informuje, iŜ szacunkowa wartość zamówienia w 
przedmiotowej sprawie została ustalona na kwotę 267.500,00 złotych. 
 
 
Pytanie nr 2. 
„Ustawa z dnia 6.09.2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., r 112, poz. 
1198 ze zmianami) w związku z art. 193 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
umoŜliwia wykonawcy zwrócenie się do zamawiającego z wnioskiem o przedstawienie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego z poprzedniego postępowania dotyczącego ww. 
przetargu. W związku ze wskazaną powyŜej podstawą prawną występujemy w trybie 
przewidzianym ustawą o przekazanie nam przedmiotowej umowy .........” 
 
Odpowiedź. 
Postępowanie nr 6/ZP/US/2011 jest pierwszym postępowaniem, przeprowadzonym przez 
Instytut, na usługę sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń oraz obsługę portierni co 
oznacza, iŜ nie istnieje „wcześniejsza” umowa. 
 
 
Pytanie nr 3 
„Czy do realizacji zamówienia wymagane są uprawnienia wysokościowe, alpinistyczne?” 
 
Odpowiedź. 
Do realizacji zamówienia nie są potrzebne uprawnienia wysokościowe. 
 
 
Pytanie nr 4. 
Czy zamawiający przewiduje waloryzację? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie przewiduję waloryzacji. 
 
 
 
 
 
 



 
Pytanie nr 5. 
„Jeśli polisa wykonawcy jest waŜna do 30.06.2011 r., czy wystarczającym będzie złoŜenie 
oświadczenia o jej przedłuŜeniu i posiadaniu przez cały okres realizacji?”. 
 
Odpowiedź. 
Zgodnie z pkt 17.3 SIWZ, Zamawiający wymaga, by Wykonawca, nie później niŜ w dniu 
przekazania obiektu przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia w/w polisy nie 
moŜe być niŜsza niŜ 500.000,00 złotych. Okres ubezpieczenia musi obejmować czas trwania 
umowy zgodnie z § 3 punkt 1. 
Oznacza to, iŜ w momencie składania ofert polisa ta nie jest wymagana. 
 
 
Pytanie nr 6. 
„Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U z 2001 r. Nr 112 poz.1198) w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi 
zmianami zwanej dalej u.p.z.p. Prosi Publicznych o udostępnienie protokołu z poprzedniego 
postępowania wraz z formularzem ZP-12 (zbiorcze zestawienie ofert). 
Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy w obecnie organizowanym postępowaniu przetargowym 
zakres usługi oraz powierzchnia podlegająca usłudze porządkowej uległa zmianie w stosunku 
do poprzedniego przetargu. Proszę o podanie powierzchni wewnętrznej oraz zewnętrznej 
podlegającej usłudze porządkowej w ubiegłym postępowaniu przetargowym....” 
 
Odpowiedź. 
Postępowanie nr 6/ZP/US/2011 jest pierwszym postępowaniem, przeprowadzonym przez 
nasz Instytut, na usługę sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń oraz obsługę 
portierni co oznacza, iŜ nie istnieje „wcześniejszy” protokół oraz formularze ZP-12 oraz, Ŝe 
nie moŜemy podać informacji dotyczących poprzedniego postępowania. 
 
Pytanie nr 7. 
„Zgodnie z art. 8 oraz 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwracam się z prośbą o podanie wyniku przetargu, (informacji z otwarcia ofert) na podstawie, 
którego jest aktualnie realizowana usługa sprzątania i utrzymania czystości i pomieszczeń 
oraz obsługa portierni w budynku Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. 
 
Odpowiedź. 
Postępowanie nr 6/ZP/US/2011 jest pierwszym postępowaniem, przeprowadzonym przez 
nasz Instytut, na usługę sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń oraz obsługę 
portierni co oznacza, iŜ nie istnieją „wcześniejsze” wyniki przetargu. 
 


