
 
 

 

Białystok, dn. 15-02-2021 r.  

 

 

DAF.261.12.2021 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Usługa sprzątania Muzeum Pamięci Sybiru 
przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku” 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w związku z omyłką  
w wyliczeniu terminu związania ofertą zmienia treść SWZ w Rozdziale VII ust. 1 w sposób 
następujący: 

VII. Termin związania z ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni  

tj. do dnia 18 marca 2021 r.  

 

Jednocześnie w związku z zapytaniami do SWZ Zmawiający działając na podstawie art. 
135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela następujących 
odpowiedzi:  

Pytanie 1  

Mając na uwadze rozdział I ogólny opis zamówienia „Wykonawca ma zapewnić do czynności 
sprzątania min. jedną osobę od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Muzeum od 8:00 – 
16:00 (sprzątanie z wyłączeniem części biurowej oraz części wystawowej)” proszę o 
doprecyzowanie jakie czynności, zakres, powierzchnie mają być wykonywane w danym czasie 
w podziale na okres do 08.2021 r. i po 08.2021 r. tj. otwarciu obiektu dla zwiedzających? 
 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres czynności w/w osoby do 08.2021 wchodzą wszystkie czynności 

określone w załączniku nr 3a do SWZ (wraz z częścią biurową) z wyłączeniem sal wystawowych. 

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze sprzątanie pokoi biurowych (przed godziną 16.00)  

w ramach możliwości i po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.  

Po 08.2021 – zakres czynności nie ulega zmianie, zmienia się jedynie ich częstotliwość. Charakter 

wykonywanych prac nie może kolidować w zwiedzaniu wystawy (ta osoba nie może przeszkadzać 

zwiedzającym). Zamawiający wymaga, aby tzw. serwis dzienny na bieżąco sprzątał  

zanieczyszczenia, które powstaną na wystawie podczas jej zwiedzania, w tym sanitariaty dla 

zwiedzających, klatki schodowe, hole i windy.  

 



 
 

Pytanie 2 

Czy wymagają Państwo serwisu dziennego w godz. od 8:00-16:00 także w sobotę i niedziele 
w okresie od 08.2021 r. – dostępnym dla zwiedzających? 
Od 08.2021 Wykonawca powinien przewidzieć taką możliwość pracy serwisu dziennego po 8 h, 

godziny rozpoczęcia pracy w soboty i w niedziele mogą ulec zmianie (do ustalenia z 

Zamawiającym po otwarciu Muzeum).  

Zamawiający informuje, iż prawdopodobnie MPS dla zwiedzających będzie czynne 6 dni  

w tygodniu (z sobotą i niedzielą włącznie).  
 

Pytanie 3  

Jakie czynności, zakres, powierzchnię należy realizować „w sobotę od godz. 7:00” w okresie 
do 08.2021 r. – czy jest to zamienny dzień za dzień roboczy, np. można realizować czynność 
w sobotę zamiast piątku? Czy też rozumiany jako dodatkowy dzień, czyli w częstotliwość 6 dni 
w tygodniu jak w okresie po 08.2021 r.? 
Zamawiający wskazując sobotę określił jedynie dostępność powierzchni sprzątanej mając na 

uwadze częstotliwość usługi sprzątania w tygodniu. To od Wykonawcy zależy czy czynności 

sprzątania będą wykonywane w sobotę, np. dopuszcza się realizację czynności w sobotę zamiast 

poniedziałku. 
 

Pytanie 4 

Mając na uwadze rozdział III – wytyczne do sprzątania wystawy obowiązujące od 08.2021 
r.  wskazano częstotliwość 6 razy w tygodniu (załącznik nr 3 do siwz) natomiast w załączniku 
nr 3a do siwz wskazuje się dla wybranych pomieszczeń, powierzchni częstotliwość nawet 7 dni 
w tygodniu– proszę o doprecyzowanie czy Wykonawca ma wykonać czynności w „niedzielę” w 
częstotliwości 1 x wg wytycznych do sprzątania sanitariatów? W jakich godzinach, w trakcie 
otwarcia muzeum czy po zamknięciu dla zwiedzających? 
Zamawiający zmienił wszystkie częstotliwości sprzątania z 7 razy w tygodniu  na 6 razy  

w tygodniu.  

Sanitariaty powinny być sprzątane  do 8.2021 – 5x w tyg.,  po 08.2021 6 x w tygodniu. Zamawiający 

dopuszcza sprzątanie sanitariatów w trakcie godzin pracy muzeum. 
 

Pytanie 5 

Czy osoba kierująca personelem sprzątającym (minimum jeden lider/brygadzista) ma 
przebywać na stałe tj. 5 dni, 6 dni czy 7 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w obiekcie? Czy 
może pełnić inne czynności podczas nadzorowania np. jednocześnie sprzątać? 
 Osoba kierująca personelem ma przebywać na wystawie podczas prowadzonych tam prac  

( 6 dni w tyg. od 08.2021), może jednocześnie wykonywać czynności sprzątające.  
 

Pytanie 6 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że tabela cenowa w formularzu jest poprawna. 
Rubryki Di F są takie same. 

Zamawiający potwierdza, iż powyższa tabela jest poprawna.  

Jednocześnie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nie ulegają zmianie. 
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