
Poznań, dnia 14.10.2019 roku
Ogród Zoologiczny w Poznaniu

SAT/271/26/2019

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu
Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej Ustawy, dnia 9 października 2019 r. do Zamawiającego
wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy w roku 2020 jest przewidziane zwiększenie powierzchni sprzątającej. Spowodowanej powstaniem nowych
inwestycji dla zwiedzających (co spowoduje zwiększenie ciągów komunikacyjnych, ilości śmietników oraz prac
dodatkowych).
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zwiększania obszaru do sprzątania.

Pytanie nr 2:
Jaka jest dokładna ilość metrów/kilometrów (gdyż w przetargu z roku 2018 jest informacja o około 10 km a w
rzeczywistości na dzień dzisiejszy wszystkich alejek jest ponad 20 km).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż liczba kilometrów wynosi 10 km (bez zapleczy). Możliwe jest po uzgodnieniu z
Zamawiającym dokonanie wizji lokalnej i sprawdzenie dokładnej ilości kilometrów.

Pytanie nr 3:
Jak rozumieć zapis „Usuwanie oblodzeń do uzgodnienia z zamawiającym”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności należy oczyścić drogę dojścia pracowników do miejsca
wykonywania pracy.

Pytanie nr 4:
Jakimi metodami ma być usuwane oblodzenie na ciągach komunikacyjnych ( sól, piasek z solą czy samym
piaskiem).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie sam piasek.

Pytanie nr 5:
Czy zamawiający daje środki do usuwania oblodzenia.
Odpowiedź:
Nie.



Pytanie nr 6:
W czasie trwania nowych inwestycji zamawiający przewiduje prace dodatkowe związane z częstszym
utrzymaniem porządku przez maszyny budowlane i transportowe.
Odpowiedź:
Porządek wokół inwestycji leży po stronie wykonawców, zgodnie z zawartą umową.

Pytanie nr 7:
Jaką ilość pracowników przewiduje zamawiający do wykonania usługi w okresie zimowym a jaką w okresie letnim.
By wykonać usługę z należytą starannością.
Odpowiedź:
Kwestia ta jest uzależniona od firmy i sprzętu jakim dysponuje. Jeżeli jest to zamiatarka to wystarczy jeden
pracownik, a przy koszowaniu musi być co najmniej dwóch.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający podczas wyceny przekazania środków na realizacje umowy wziął pod uwagę wzrost najniższej
krajowej wynagrodzenia dla pracownika.
Odpowiedź:
Zamawiający szacując wartość zamówienia nie brał pod uwagę możliwego wzrostu kosztów utrzymania
pracownika od stycznia 2020 roku.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym
zakresie:

1) Punkt 3 SIWZ do słów „Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia [...]” otrzymuje brzmienie:

Rodzaj zamówienia: Usługi

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu ok.
174 koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu oraz utrzymaniu czystości.
Zakres prac:
- opróżnianie koszy w liczbie ok. 174 szt. i zwożenie śmieci do pojemników zlokalizowanych na terenie Nowego
ZOO,
- sprzątanie alejek (10 km bez zapleczy) takim sprzętem jak: dmuchawy spalinowe, zamiatarki
- w okresie jesienno-zimowym usuwanie liści, połamanych gałęzi oraz śniegu,
- usuwanie śmieci z dróg i chodników,
- mycie koszy na śmieci (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia)
- czyszczenie ławek (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia)
- posypywanie piaskiem alejek w okresie zimowym,
- usuwanie oblodzeń w okresie zimowym przy użyciu środków uzgodnionych z Zamawiającym( w pierwszej
kolejności należy oczyścić drogę dojścia pracowników do miejsca wykonywania pracy; usuwane oblodzenie na
ciągach komunikacyjnych tylko piaskiem),
- bieżące i niezwłoczne powiadamianie administracji o awariach, uszkodzeniach (wybite szyby, brak światła,
zepsute zamki).

Zamawiający zastrzega, że wskazane w powyżej rodzaje czynności wymagają zatrudnienia pracowników na
postawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Firma zobowiązana jest do posiadania odpowiedniego sprzętu: tj. dmuchaw, zamiatarek, mioteł oraz worków na
śmieci (120 l) oraz pojazdu do zwożenia śmieci do wyznaczonych pojemników, itp.



Wykonywanie ww. czynności ma się odbywać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 9.00 rano
oraz od 17.00 do 20.00 (w weekendy same kosze i prace interwencyjne).

W okresie zimowych, tj. styczeń, luty, listopad, grudzień ze względu na zmniejszenie liczby odwiedzających
opróżnianie koszy odbywać się będzie raz w tygodniu.

W okresie od listopada do marca wszystkie ławki i część koszy są zwożone z terenu. W tym okresie główne
prace to odśnieżanie i porządkowaniu terenu. Do końca roku Wykonawca musi usunąć wszystkie liście z terenu.

2) Punkt 13.10. SIWZ otrzymuje brzmienie:

13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu: Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z
opróżnianiem koszy na śmieci, NIE OTWIERAĆ przed dniem 17.10.2019 roku, godz. 09:15”.

3) Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14.1. Oferty należy składać do dnia 17.10.2019 roku, do godz. 09:00 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej,
Grudzieniec 64, 60-601. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 roku, o godz. 09:15 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej,
Grudzieniec 64, 60-601.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy informuje, iż dokona stosownych zmian
w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Bartosz Kozłowski
Specjalista ds. zamówień publicznych


