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                      Oświęcim, dnia 17.12.200 9 r. 
  

Działając w imieniu Zamawiającego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu 
przy ul. Garbarskiej 1, w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego postępowania na kompleksową usługę utrzymania czystości terenów 
placówek ZLA w Oświęcimiu w 2010 roku (ZP/PN/08/09), o treści: 
 
 

 
 
 

udzielam następującej odpowiedzi: 
 

ad 1. PR 1   - ok. 1930 m2 
 PR 2   - ok.   600 m2 

PR 3   - ok.   600 m2 
PR 4   - ok. 2050 m2  
WOZ Grojec - ok.   120 m2;  

ad 2. Patrz Ad. 6; 
ad 3. Tak. 
ad 4. Wymóg Zamawiającego jest tożsamy w swej treści z wymogiem statuowanym w § 1 ust. 2 

pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 ze zm.). Zgodnie z powszechnie 
akceptowanymi interpretacjami tego zapisu jako wykaz osób należy rozumieć wyliczenie 
podmiotów przy pomocy cech w dostatecznym stopniu indywidualizujących ich 
tożsamość i określających ich przydatność do realizacji zamówienia w kontekście art. 22 
ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, choć nie w sposób szerszy, niż jest to 
niezbędne do przeprowadzenia postepowania, przy czym imię i nazwisko, kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie akceptowalne są zawsze. Mając to na 
uwadze Zamawiający wymaga od Wykonawców podania wszystkich danych 
wyszczególnionych w kolumnach stosownego załącznika, w tym między innnymi imion                
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i nazwisk poszczególnych osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca       
i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Określenie „osoba sprzątająca” 
nie będzie uznane za spełnienie tego warunku.  

ad 5. Zamawiający nie potrafi określić szacunkowej powierzchni okien przeznaczonych                  
do mycia, niezbędne dane proponuje uzyskać poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej               
(co nawiasem mówiąc jest działaniem zalecanym!); Zamawiający nie wymaga żadnych 
technik specjalistycznych, jeśli chodzi o mycie okien, choć dopuszcza ich zastosowanie, 
jeśli dana technika nie będzie znajdowała się w kolizji z innymi wymaganiami 
Zamawiającego dotyczącymi wykonania usługi; w ramach mycia okien pranie firan                
nie jest wymagane – wyłącznie realizowane na zasadach ogólnych bieżące ręczne 
usuwanie z firan/rolet/żaluzji widocznych miejscowych zabrudzeń. 

ad 6. Zarówno powierzchnia terenów zewnętrznych ad summam, jak i szczegółowa 
powierzchnia dychotomicznie wydzielonych z terenów zewnętrznych obszarów zieleni               
i terenów utwardzonych nie zostały niestety przez Zamawiającego określone. Zaleca się 
pozyskanie przez Wykonawców wszelkich niezbędnych danych poprzez przeprowadzenie 
wizji lokalej terenów objętych utrzymaniem w czystości. 

ad 7. Zamawiający odmawia podania zarówno kwoty, jaką planuje przeznaczyć na realizację 
zamówienia, jak też i kwoty, którą może przeznaczyć na realizację zamówienia. Pomijając 
fakt, że wskaźniki te mogą jeszcze ulec zmianie (szczególnie ten drugi), Zamawiającego 
nie wiąże żaden prawny obowiązek podania tych wskaźników do wiadomości przed 
terminem otwarcia ofert (podanie ich tylko jednemu Wykonawcy w ogóle nie wchodzi           
w rachubę!). Pytający przywołuje ustawę o dostępie do informacji publicznej, jednak 
zapomina, że sama ustawa jeszcze w art. 1 zawiera podstawowe wyłączenie spod zakresu 
swego działania, które ma zastosowanie między innymi do ograniczeń zasady jawności 
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Sama zasada jawności 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, statuowana w art. 8 ust. 1 Pzp,                  
jest złagodzona już w ust.2 tegoż artykułu. Zgodnie z tezami orzecznictwa i doktryny 
(skupimy się z naturalnych względów tylko na przetargu nieograniczonym) dane 
dotyczące środków przeznaczonych na realizację zamówienia winny zostać upublicznione 
nie wcześniej jak na otwarciu ofert, dopiero bowiem celem otwarcia ofert jest 
upublicznienie określonych w ustawie informacji poprzez obowiązek ich odczytania 
wszystkim obecnym podczas otwarcia (...); lub oczywistym dla spójności systemu (...) 
zamówień publicznych jest, iż w odniesieniu do (...), kwoty jaką zamierza (Zamawiający) 
przeznaczyć na realizację zamówienia (...) zasada jawności postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ma zastosowanie dopiero po otwarciu ofert (...). Zresztą 
jakiekolwiek inne podejście do tematu niweczyłoby całkowicie sens prawny zapisów                 
art. 86 ust. 3 i 5 Pzp. 

 
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez 
zmian. 
 

 Z poważaniem: 
 

 


