Kraków, dnia 18.08.2020 r.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) pn.: Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery
Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 48, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod nr 572738-N-2020 w dniu 11.08.2020r.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Opera Krakowska w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące
przedmiotowego postępowania oraz konsekwentnie zmienia treść SIWZ:
Pytanie nr 1.
Część V ust. 1 pkt 1.2.1. w związku z częścią VI pkt 7.7. Zwracamy się z prośbą o wskazanie
czy prawidłowa kwota polisy OC wynosi 400.000,00 zł czy 250.000,00 zł.
Odpowiedź:
Prawidłową jest kwota wskazana w części V ust. 1 pkt. 1.2.1. SIWZ, tj. 400 000,00 zł.
Jednocześnie, Zamawiający zmienia zapisy części VI ust. 7 pkt. 7) SIWZ na:

„Dokumenty
potwierdzające,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 400 000,00 zł (słownie:
czterysta tysięcy złotych).
Pytanie nr 2.
Część XIII pkt 2. Prosimy o weryfikację kryterium w zakresie wskazanych roczników.
W punktacji brak rocznika 2018 oraz 2015.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapisy części XIII SIWZ – ust. 1 pkt. 2)
na:

„Kryterium Rok produkcji urządzeń, którymi Wykonawca będzie realizował
usługę sprzątania – „R” - ilość punktów zostanie przyznana na podstawie informacji
wskazanych przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ wg następujących zasad:
Każde urządzenie, spośród wskazanych w ofercie, otrzyma od 0-40 pkt. za rok, w którym
zostało wyprodukowane, zgodnie z założeniem:
Rok produkcji 2020 – 40 pkt.
Rok produkcji 2019 – 30 pkt.
Rok produkcji 2017 – 2018 – 20 pkt.
Rok produkcji 2014 – 2016 – 10 pkt.
Rok produkcji 2013 i starsze urządzenia – 0 pkt.
(…)
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Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia zapisy:
części XI SIWZ – ust. 1 i 2 na:

1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 21.08.2020 r. do godz. 10:00
Adres: Opera Krakowska w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, I piętro- sekretariat
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.08.2020 r. o godz. w 11:00
Opera Krakowska w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, I piętro- sekretariat
(…)
części X SIWZ – ust. 8 pkt. 5) na:

ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składnia ofert.
Na opakowaniu należy zamieścić informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy
…………………………………………….
Nazwa i adres Zamawiającego
„Opera Krakowska” w Krakowie
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków
Oferta dot. postępowania pn.
Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie,
przy ul. Lubicz 48
NIE OTWIERAĆ PRZED: 21.08.2020 r., godz. 11.00

Powyższe zapytania i odpowiedzi oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część oraz powodują zmianę
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 572738-N2020 z dnia 11.08.2020r.

„Opera Krakowska” w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, , tel. (+48) 012 296 61 01 (02), fax: (+48) 012 296 61 03
e-mail: opera@opera.krakow.pl, www.opera.krakow.pl, NIP: 675-000-61-74, REGON: 000278801
Działająca na podstawie wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Nr RIK 2/99 założonej w dniu 12 lipca 1999 r.

