Pytania i Odpowiedzi z dnia 15.06.2022 r. (postępowanie ZP/TS/2/2022):

SPRZĄTANIE I UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W TEATRZE
SYRENA.
Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień odnośnie pytań do
treści specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z art. 284 ust. 6. Ustawy treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:
Zwracam się z wnioskiem o zmianę zapisów SWZ w zakresie Warunków udziału w
postepowaniu (pkt 19) poprzez wykreślenie z jego treści wymogu:
„w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – należycie zrealizowali lub w przypadku świadczeń trwających również realizują
jedno zamówienie polegające na utrzymaniu czystości obiektu/obiektów kultury
wyposażonych w stałą widownię (miejsca dla widzów montowane na stałe) o liczbie miejsc
nie mniejszej niż 200, gdzie odbywają się przedstawienia repertuarowe lub inne wydarzenia
kulturowe, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto.
oraz poprzestanie przez Zamawiającego na wymaganiu:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
„w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – należycie zrealizowali lub w przypadku świadczeń trwających również realizują
jedno zamówienie polegające na utrzymaniu czystości obiektu/obiektów kultury
wyposażonych w stałą widownię (miejsca dla widzów montowane na stałe) o liczbie miejsc
nie mniejszej niż 200, gdzie odbywają się przedstawienia repertuarowe lub inne wydarzenia
kulturowe, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto, oraz jedno zamówienie
polegające na utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości
mnie mniejszej jak 200 00000 zł”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. Warunek został
postawiony w związku z postępowaniem i dotyczy czynności wykonywanych w ramach
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zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do sprzątania i dezynfekowania
powierzchni i pomieszczeń, w których będą przebywali widzowie Teatru. Będzie to miało
miejsce w ściśle określonym harmonogramie i pod presją czasu. Sprzątanie będzie się
odbywało także podczas obecności kilkudziesięciu osób z obsługi oraz wielu artystów.
Poruszanie w Teatrze wyznaczone jest w ściśle ustalonych ciągach i w czasie umożliwiającym
zmiany dekoracji, a także przez przemieszczanie się artystów i obsługę sceny. Niezbędna
jest więc wiedza jak wygląda aktywność sceniczna od kulis. Ponadto Zamawiający zażądał
doświadczenia w instytucjach kultury wyposażonych w stałą widownię (miejsca dla widzów
montowane na stałe) o liczbie miejsc nie mniejszej niż 200, gdzie odbywają się
przedstawienia repertuarowe lub inne wydarzenia kulturalne. Widownia Zamawiającego ma
powyżej 300 miejsc. Warunek dopuszcza zatem uzyskanie doświadczenia w mniejszych
placówkach. Zdaniem Zamawiającego żądane doświadczenie jest bezsprzecznie związane z
przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne. Zgodnie z aktualizowanym planem
postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022, orientacyjna wartość zamówienia wynosi
230 000 zł bez podatku od towarów i usług. Zamawiający żądał natomiast wykazania
zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000 zł netto. Zamawiający zwraca
ponadto uwagę, że zaproponowana zamiana zapisów w SWZ prowadziłaby do ograniczenia
konkurencji i zawężała krąg potencjalnych Wykonawców, którzy mogliby składać oferty w
przedmiotowym postępowaniu. Proponowana zmiana z jednej strony zmniejsza bowiem
wartość wymaganego jako doświadczenie zamówienia zrealizowanego lub realizowanego w
instytucjach kultury ze stałą widownią do kwoty 100 000 zł - ale z drugiej dokłada
dodatkowy warunek, że oprócz tego należy posiadać doświadczenie w utrzymywaniu
czystości w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 00000
zł. W ten sposób tylko podmioty mające doświadczenie w sprzątaniu instytucji kultury oraz
(łącznie) obiektów użyteczności publicznej na odpowiednią kwotę (o wiele przewyższającą
razem kwotę z planu zamówień) mogłyby złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu.
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