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Numer sprawy DP-271-17/2020 
Kraków, dnia 11 stycznia 2021 roku 

 
 
 

Do Wykonawców 
 
 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanego „Usługi 
sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do  marca 2023 roku. Część 1 - Usługi sprzątania  
Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 / Bracka 2 w Krakowie Część 2 - Usługi sprzątania Budynku dawnego 
Składu Solnego, ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie. 
 

 

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 t.j. ze zm.), przedstawia odpowiedzi 
na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1: 
Zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi sprzątania na potrzeby 
Krakowskiego Biura Festiwalowego do marca 2023roku. Część 2 Usługi sprzątania Budynku dawnego Składu 
Solnego, ul. Na Zjeździe 8w Krakowie, pkt 8 który brzmi: 
„8)Powierzchnie wyłączone w całości z usługi sprzątania obejmują lokale użytkowe. (zaznaczone poglądowo 
w kolorze czerwonym w załączniku nr1A).” 
W udostępnionej dokumentacji na Państwa stronie brak jest w/w poglądowego zaznaczenia 
(https://kbf.krakow.pl/zamowienia/uslugi-sprzatania-na-potrzeby-krakowskiego-biura-festiwalowego-do-
marca-2023-roku/). 
Proszę więc o przesłanie w/w opisanego poglądowe zaznaczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokument, o którym mowa w pkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1 b do SIWZ) jednocześnie modyfikując treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

1. pkt 8.  Opisu Przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1b do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
Powierzchnie wyłączone w całości z usługi sprzątania obejmują lokale użytkowe. (zaznaczone 
poglądowo w kolorze czerwonym w załączniku nr 1c). 
Usługa  sprzątania obejmuje bieżące utrzymanie w czystości wejść, podręcznych magazynków, 
klatek schodowych i komunikacji oraz toalet ogólnych 4 szt., a także terenu zewnętrznego i parkingu. 

 
2. Wykaz załączników SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a, 1b 
2) Plan ewakuacyjny z rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -
załącznik nr 1c 
3)Wzór umowy –  załącznik nr 2 
4)Formularz oferty (wzór)  –  załącznik nr 3 
5)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –  załącznik nr 4 
6)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 5 
7)Wykaz usług (wzór) – załącznik nr 6 
8)Wykaz osób (wzór) – załącznik nr 7 
9)OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM OSÓB W RAMACH 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA- załącznik nr 8 do SIWZ 
 

3. Lista załączników Wzoru umowy(załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:  
 
Załącznik nr 1a, 1b* – Opis przedmiotu umowy 
Załącznik nr 1c - Plan ewakuacyjny z rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ  

https://kbf.krakow.pl/zamowienia/uslugi-sprzatania-na-potrzeby-krakowskiego-biura-festiwalowego-do-marca-2023-roku/
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/uslugi-sprzatania-na-potrzeby-krakowskiego-biura-festiwalowego-do-marca-2023-roku/
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Załącznik nr 2(część 1 , część 2*) – Wykaz osób 
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych 
 

 
4. pkt. XI.10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 
Krakowskie Biuro Festiwalowe 

ul. Wygrana 2 
30-311 Kraków 

Nr postępowania: DP-271-17/2020 
Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 

do  marca 2023 roku. 
Część 1 zamówienia / Część 2 zamówienia 

(niepotrzebne skreślić)  
Nie otwierać przed 19.01.2021 roku roku, godz. 11:00 

 
5. XII.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

 Oferty należy składać na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, 
sekretariat Biura– nie później niż do dnia 19.01.2021 roku, do godz. 10:30 
 

6. XII.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Krakowskiego Biura 
Festiwalowego, w sali konferencyjnej (1 piętro). 
 
 

 
W załączeniu przekazuję załącznik nr 1c do SIWZ.  

 


