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Wg rozdzielnika 
 

 
Dotyczy przetargu:  „Sprzątanie budynku I LO w Oleśnicy”, nr sprawy: ILO.230.01.2020 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej „ustawa) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych w postępowaniu 
wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonanymi modyfikacjami SIWZ, jak poniżej. 
 
Pytanie 13: W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na usługi sprzątania 

budynku 1 LO w Oleśnica proszę bardzo o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia: 

 Jaki jest ogólny metraż powierzchni przeznaczony do sprzątania? 

 Jaki jest metraż poszczególnych pomieszczeń, zwłaszcza tych, które należałoby doczyszczać lub myć 
specjalnymi środkami (np. podłoża zabezpieczone polimerem) czyli jaka jest powierzchnia sal 
gimnastycznych, siłowni, korytarzy, klas czy szatni?  

Powyższych informacji na ma w SIWZ ani w załączonym wzorze umowy , a są one niezbędne do 
prawidłowego skalkulowania oferty. 
Odpowiedź 13: Ogólny metraż powierzchni do sprzątania wynosi ok. 3500 m2, w tym parkiet drewniany 460 
m2, wykładziny PCV 1500 m2, płytki gresowe 800m2, kafle ceramiczne 700 m2 i wykładzina dywanowa 40 
m2. 
 
Pytanie 14: Zwracam się z zapytaniem, czy będzie możliwość wysłania pełnomocnictwa do postępowania 
na sprzątanie budynku drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Niestety 
członkowie Zarządu obecnie w związku z zagrożeniem COVID-19 przebywają na kwarantannie i kontakt z 
nimi jest utrudniony. Pozostałe dokumenty wraz z ofertą zostaną wysłane pocztą tradycyjną. 
Odpowiedź 14: Orzecznictwo KIO jest w tej materii jednolite i nie dopuszcza składania pełnomocnictwa w 
formie wskazanej  przez Wykonawcę, w przypadku gdy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci 
elektronicznej. Ponieważ  do złożenia ważnej oferty jest wymagana w niniejszym postępowaniu forma 
pisemna (pod rygorem nieważności) to taka sama forma będzie niezbędna do pełnomocnictwa (art. 99 § 1 
Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy PZP: „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest 
szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.”). 
 
W związku z dokonanymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 
- oferty należy składać do dnia 08.04.2020 r. do godz. 12:00 
- otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2020 r. o godz. 12:30 
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       Dyrektor – Marzena Helińska 
 
Otrzymują: 
1) Wykonawcy wg rozdzielnika 
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3) a/a 


