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L.dz. PP/ 570 /2021            Bogatynia, 26.01.2021r. 

 

 

Dotyczy:  postępowania zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
1/MS/PP/2021 Usługa mycia okien z możliwością wykorzystania technik alpinistycznych 

Zamawiający – MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, informuje, iż w postepowaniu wpłynęły od 
Wykonawcy zapytania, na które udziela poniższych odpowiedzi: 

 

1. Pytanie Wykonawcy:  

Czy powierzchnie płaskie elewacji są wliczone do powierzchni przedstawionej w Załączniku nr 1 

do SWZ i podlegają myciu? Przesyłam zdjęcia z zaznaczonymi strzałkami. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  

Powierzchnie płaskie elewacji ujęte zostały w Załączniku nr 1 do SWZ w tzw. „cokołach” i nie były 

wliczone do powierzchni podlegających myciu. Zamawiający wymaga mycia tych powierzchni od 

strony zachodniej, wschodniej i południowej budynku. Powierzchnia elewacji, o których mowa 

w zdaniu poprzednim wynosi ok. 82m2.  

Odnośnie załączonych zdjęć powierzchnie oznaczone strzałkami i podlegające myciu znajdują na 

zdjęciu nr 2 (od strony zachodniej – ściana z widocznym logo PGE). Powierzchnie oznaczone na 

zdjęciu nr 1 (strzałka niebieska) i na zdjęciu nr 2 (dwie strzałki czerwone i jedna żółta) znajdują 

się od strony północnej i nie podlegają myciu. 

2. Pytanie Wykonawcy: 

Czy firma, która nie odbyła wizji lokalnej jej oferta będzie odrzucona? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Oferta Firmy, która nie odbyła wizji lokalnej nie zostanie odrzucona. Zgodnie z pkt. 8.3. SWZ, 

Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem świadczenia Usługi i z warunkami technicznymi. 

Nie odbycie wizji lokalnej nie stanowi przesłanki do odrzucenia Oferty, jednakże zgodnie 

z Oświadczeniem (Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego) nie może rodzić wobec 

Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z tego faktu.  

 W związku z powyższym modyfikacji ulega Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). 

Zmiany oznaczono kolorem czerwonym w załączonej treści dokumentu. 

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział 

w przedmiotowym postępowaniu. Treść Ogłoszenia/SWZ należy odczytywać wraz 

z odpowiedziami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

W pozostałym zakresie zapisy Ogłoszenia/SIWZ nie ulegają zmianie.  

 

Z poważaniem 

                                                                                                   


