
 

Świdnik, dn.09.07.2013r. 

 

Dot. Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A. 

 

Numer ogłoszenia: 261214 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

Pytanie 1:  

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 lipca 2013 roku.  

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień  22 lipca 

2013 roku, ale ze względu na opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza nowy 

termin składania ofert na dzień 15.06.2013r. 

Pytanie 2: 

Proszę o jasne sprecyzowanie powierzchni przeznaczonej do sprzątania. W formie:  

 Powierzchnia wewnętrzna …..m2 

 Powierzchnia zewnętrzna ….m2 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający przestawił w postępowaniu materiały, na podstawie których wykonawca jest w 

stanie określić wielkość powierzchni. Zakreślono na załącznikach graficznych obszary 

przeznaczone do sprzątania, wskazano numery pomieszczeń, powierzchnię tych pomieszczeń, 

opisano materiały wykończeniowe. Wykonawca winien dokonać jedynie sumowania tych 

powierzchni. W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma sprzątania powierzchni zewnętrznej. 

Pytanie 3: 

Proszę o wyjaśnienie, czy zapis w SIW o wymogu dysponowania 16 osobami które będą 

przewidziane do realizacji zamówienia ma znaczyć, że Zamawiający będzie wymagał aby 

Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, 16 osób zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasy pracy (8 godzin dziennie)? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował 16 osobami, które będą 

przewidziane do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

 

 



Pytanie 4: 

Proszę o podanie kosztów przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w pkt. 4 pp. 33 SIWZ 

na jedną osobę. 

Odpowiedź 4: 

Kosz przedmiotowego szkolenia wynosi około 100 zł na jedną osobę. 

 

Jednocześnie punkt 12 pp. 18 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: 

,, Oferta- Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A. 

nie otwierać przed dniem 15.07.2013r. godz. 09.10. 

 

oraz 

 

pkt. 13  pp 1 i 2 SIWZ: 

 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. 

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, (Recepcja), do dnia 15.07.2013r. 

godz. 09.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 15.07.2013r. godz. 09.10 w siedzibie Zamawiającego -Port 

Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, w sali konferencyjnej. 

 

Ponadto punkt 4 pp. 28 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Zamawiający udostępni odpłatnie do realizacji usługi sprzątania energię elektryczną oraz 

ciepłą i zimną wodę: 

 Zryczałtowany miesięczny koszt zużycia wody wynosi: 300 pln netto 

 Zryczałtowany miesięczny koszt z tytułu zużycia energii elektrycznej wynosi: 500 pln 

netto 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 


