
PZP.271.12.2020 Warszawa, dnia 6 czerwca 2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. :  Usługa utrzymania czystości w budynku Muzeum Historii

Żydów Polskich z Wystawą Stałą wraz  z terenem przyległym zewnętrznym oraz sprzątanie

lokalu użytkowego znajdującego się przy Placu Grzybowskim 2 w Warszawie oraz 

wykonywanie prac fizycznych związanych wraz z przygotowywaniem pomieszczeń na 

wydarzenia muzealne

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: „SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela 

odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia środki dezynfekcyjne płyny i żele, 

rękawiczki jednorazowe, worki na śmieci. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapewnia środki dezynfekcyjne, płyny i żele oraz worki na śmieci.

Zamawiający zapewnia rękawiczki jednorazowe dla zwiedzających i pracowników Muzeum, 

zaś dla pracowników świadczących usługi objęte przedmiotowym zamówieniem wszelkie 

środki ochrony indywidualnej, w tym rękawiczki jednorazowe zapewnia Wykonawca.

Zamawiający wskazał na stronie 44 SIWZ następująco:

     „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków ochrony indywidualnej swoim    

pracownikom korzystającym ze środków chemicznych”.



Pytanie 2:

Umowa zawarta będzie do końca roku, proszę o informacje czy czynności wykonywane 1 raz

w roku będą wykonywane podczas tej umowy. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że czynności oznaczone w opisie przedmiotu zamówienia jako 

wykonywane 1 raz w roku, będą wykonywane jednokrotnie w okresie realizacji 

przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 3:

Jeżeli czynność wykonywana jest 6 razy do roku, należy przyjąć iż w trakcie trwania umowy 

zostanie wykonana 3 razy? 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że czynności, których częstotliwość wykonywania została wskazana 

jako 6 razy w roku, będą wykonywane trzykrotnie w okresie realizacji przedmiotowego 

zamówienia.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga zatrudnienia 9 etatów tzn. 168 godzin realizowaną przez każdą osobę.

Usługa realizowana jest 7 dni w tygodniu. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca rozkłada 

pracę 9 etatów na 7 dni. 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników wykonujących usługi w ramach  

zamówienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 9 etatów łącznie. 

Wykonawca rozkłada pracę w zależności od liczby i rodzaju zadań do wykonania w danym 

miesiącu. 

Harmonogram / grafik świadczenia usług będzie uzgadniany raz w miesiącu przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.



Pytanie 5:

Proszę o przedstawienie wzoru obliczenia tabeli na stronie 94 dot. liczby roboczo-osobo-

godzin świadczenia usług. 

Zamawiający: SZACOWANA LICZBA GODZIN DZIENNIE – 69 

Wykonawca: 9 etatów x 8 godzin = 72 h 

Zamawiający: SZACOWANA ŚREDNIA LICZBA GODZIN M-C -2070 

Wykonawca: 72 h x 30,5 (średnia dni w miesiącu) = 2196 

Zamawiający: SZACOWANA LICZBA GODZIN 6 M-CY (PRZEWIDYWANY ZAKRES 

ZAMÓWIENIA) – 12420 

Wykonawca: 2196 x 6 m-cy = 13176 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w obliczeniach. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia liczba 

roboczo-osobo-godzin świadczenia usług jest liczbą szacunkową i została oszacowana przez 

Zamawiającego następująco:

Zamawiający: SZACOWANA LICZBA GODZIN DZIENNIE – 69 

To jest liczba szacunkowa

 Zamawiający: SZACOWANA ŚREDNIA LICZBA GODZIN M-C -2070 

189 dni do końca roku – 9 dni świątecznych = 180 dni

180 dni x 69 godz. = 12 420 godzin

12 420 godzin/ 6 miesięcy = 2070 godzin (średnia szacowana liczba godzin w miesiącu)

 Zamawiający: SZACOWANA LICZBA GODZIN 6 M-CY (PRZEWIDYWANY ZAKRES 

ZAMÓWIENIA) – 12420

2070 godzin x 6 miesięcy = 12420 godzin

Zamawiający oszacował liczbę osoboroboczogodzin przewidywaną do zrealizowania 

zamówienia. 

Liczba osoboroboczogodzin jest zmienna i zależna od ilości i rodzaju zadań do wykonania       

w danym miesiącu.



Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w wymogu 9 etatów zawarł wszystkie osoby do 

wykonywania czynności z opisu przedmiotu zamówienia, zarówno na terenie wewnętrznym 

i zewnętrznym. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga zatrudnienia pracowników wykonujących usługi             

w ramach przedmiotowego zamówienia  na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 9 

etatów.

 Minimum 9 etatów dotyczy terenu wewnętrznego i zewnętrznego łącznie. 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.


