
J.P. 22/ 55-89-168, zzp@zdm.waw.pl 

 
1 

 
                                          
                                                                                                     Warszawa, dnia 03.11.2020 r.     

                                                                      

ZDM/DZP/3003/20/ZZ                                        

ZDM – DZP.3411.1001.2020. JPI                                   

                                                                                                                                                                                         

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Usługi utrzymania czystości w obiektach ZDM oraz wokół obiektów ZDM 

 Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/97/PN/86/20. 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 

3 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, 

poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada na pytania wykonawców, oraz zmienia termin  składania i 

otwarcia ofert. 

 

Pytanie 1 
Chciałabym zwrócić uwagę, że w formularzu cenowym jest błąd w przeliczeniu. 

W kolumnie G11 ustawiona formuła, która  liczy koszt miesięczny  terenu zewnętrznego x 7 miesięcy 

zamiast 12 miesięcy. 

  

Proszę o informację czy Wykonawcy mają sami poprawić błąd w formularzu czy Państwo udostępnią 

prawidłowy formularz. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza na stronie skorygowany formularz cenowy. 

 

Pytanie 2 

Proszę także o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wniesienia na etapie podpisywania 

umowy zabezpieczenia należytego wykonania czy też nie. 

  

W specyfikacji Zamawiający wyraźnie wskazał, ze nie wymaga wniesienia ZNWU, natomiast 

w formularzu ofertowym znajduje się punkt, w którym Wykonawca deklaruje wniesienia 

zabezpieczenia w wysokości 5% ceny brutto. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

Punkt 11 w formularzu oferty został wpisany omyłkowo. 

 

Pytanie 3 

W postępowaniu pn.: „Usługi utrzymania czystości w obiektach ZDM oraz wokół obiektów 

ZDM” w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 1b oraz 9 stawiają Państwo wymóg 

przedstawienia posiadania wdrożonego systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz 

przedstawienia go na 2 dni przed podpisaniem umowy. Proszę o informację, czy honorowane 
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będą innego rodzaju certyfikacje, rodzajem odpowiadające Certyfikatowi ISO 9001, np. 

Gwarant Czystości i Higieny, który jest jego odpowiednikiem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający powołuje się na najbardziej znany na świecie Certyfikat Zarządzania Jakością 

ISO 9001, którego posiadanie gwarantuje wykonanie usług na bardzo wysokim poziomie. 

Większość firm na rynku posiada powyższy certyfikat, dlatego został ujęty w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. Certyfikat ISO potwierdza, że system zarządzania jakością u 

wykonawcy spełnia wymagania ISO 9001 w zakresie usług sprzątania. Podkreślić należy, że 

ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Międzynarodowa 

Organizacja Normalizacyjna (ISO) liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność 

systemów zarządzania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku szacowała na ponad pół 

miliona. Tym samym certyfikat ISO potwierdza wysoką jakość stosowanych technologii oraz 

zatrudnienie przeszkolonego personelu w zakresie dobrej praktyki higienicznej, BHP. W 

istocie bowiem przyznanie certyfikatu ISO stanowi potwierdzenie pozytywnej weryfikacji 

przez podmiot certyfikujący jakości usług certyfikowanego wykonawcy. Weryfikacja ta 

odbywa się w zakresie jakości technicznej (posiadanie odpowiednich urządzeń czyszczących, 

stosowanych profesjonalnych środków, kompetencji pracowników) oraz jakości 

funkcjonalnej. Certyfikat ISO potwierdza zatem stworzenie i usystematyzowanie kryteriów i 

standardów, jakie bezpośrednio przekładają się na jakość świadczonych usług. Mając 

powyższe na uwadze, Zamawiający nie zmienia zapisów Opisu Przedmiotu zamówienia. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany  terminu składania i 

otwarcia ofert.  

 

 

Nowy termin składania i otwarcia ofert: 

 

Termin składania ofert: 09.11.2020 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  09.11.2020 r. godz. 11:30 

 

Rozdział I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie: 

 

8.12 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane:  

Oferta na „Usługi utrzymania czystości w obiektach ZDM oraz wokół obiektów 

ZDM” Nr postępowania ZDM/UM/DZP/97/PN/86/20. Nie otwierać przed dniem 

09.11.2020r. do godz.11:30”.                                          

 

13.1 Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. 

Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 09.11.2020r.  do godziny 10:00.  

 

15.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w 

Warszawie, w sali nr 1,  w dniu 09.11.2020r. , o godz. 11:30.  

 

W wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający 

dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP. 
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Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po 

zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. 
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