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Znak Sprawy: Zpn-261-4/20
Wszyscy uczestnicy postępowania
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na: „Świadczenie usługi
kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Sądu
Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim"
W odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, które wpłynęły do
w/ w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zm.),
udziela następujących wyjaśnień:
Zamawiającego

~

Pytanie nr 1:

„ W Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

rozdział 3, punkt 4 - Część 1 podane są trzy
lokalizacje ( kompleks trzech budynków stanowiących jeden obiekt ) ul. Piłsudskiego 16, ul. Sądowa 2
oraz ul. B-pa Świrskiego 17, natomiast w formularzu ofertowym w tabeli - wiersz 2 jest zapisana
tylko ul. Sądowa 2 Proszę o wyjaśnienie w/w niezgodności".
Odp owiedź:

W Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 (Część nr 1 zamówienia) SIWZ Zamawiający wskazał bardzo
dokładną lokalizację budynków, wokół których Wykonawca winien realizować usługę
sprzątania terenu zewnętrznego. Jest to kompleks trzech budynków ale stanowiących jeden
obiekt z siedzibą Zamawiającego przy ul. Sądowej 2. Wykonawca winien świadczyć usługę
sprzątania terenu zewnętrznego wokół głównego budynku, a więc przy ul. Sądowej 2 oraz
terenu wokół niego tj. od strony ul. Piłsudskiego 16 i ul. B-pa Świrskiego 17. Zamawiający
w tym celu posłużył się nazwą : „kompleks trzech budynków". W Formularzu ofertowym
w tabeli - wiersz 2 znajduje się zapis: „Sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku SO
w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 (kompleks trzech budynków) .. ." . Zapis taki jest zgodny
z zapisami SIWZ.
Odpowiedź

na pytanie dotyczące treści SIWZ jest
postępowania i stanowi jej integralną część.

wiążąca

dla wszystkich uczestników

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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