Wielka Nieszawka, 11 września 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu
Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce”
Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo
udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

zamówień

publicznych

Zamawiający

Pytanie 1:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na podstawie art. 2 p. 13 ustawy
o Zamówieniach Publicznych w następującym zakresie : kwoty netto i brutto za jaką jest wykonywana
obecna usługa utrzymania czystości w obiekcie basenowym
Odpowiedź:
Informacja o wyniku postępowania na świadczenie w zakresie usług sprzątania obowiązująca do 30
września 2017 r. zamieszona jest na stronie zamawiającego. Zgodnie z nią najkorzystniejsza oferta
zawierała cenę 232 806,48 zł brutto.
Pytanie 2:
Czy zamawiający przewiduje w czasie trwania umowy przeprowadzenie remontów w poszczególnych
obiektach. Jeśli tak to proszę o wskazanie w jakich oraz jak będzie rozliczane usługa – dodatkowa
płatność za sprzątanie po remoncie – ponieważ nie jest to sprzątanie codzienne zgodnie z
interpretacją sądów i powinno być dodatkowo płatne?
Odpowiedź:
Zamawiający planuje ok. 14 dniowy przegląd techniczny we wrześniu. Prace są rozliczane tak samo
jak sprzątanie codzienne zachowując dokładnie tyle samo godzin co podczas sprzątania codziennego.
Pytanie 3:
Czy w zakresie prac mieści się mycie okien. Jeśli tak to z jaką częstotliwością ?
Odpowiedź:
Zgodnie z zał. 1 punkt 3. f) czyszczenie powierzchni przeszklonych wewnątrz i na zewnątrz budynku –
na bieżąco a w miejscach trudno dostępnych minimum raz na 2 miesiące
Pytanie 4:
Czy Zamawiający przewiduje doczyszczanie, polimeryzację i polerowanie podłóg w innych obiektach
poza siłownią ?
Odpowiedź:
Tylko siłownia i korytarz do siłowni
Pytanie 5:
Jaką formę zatrudnienia mają mieć pracownicy skierowani do pracy w Państwa obiekcie ?
Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest
obowiązujących przepisów prawa.

wykonywani

zamówienia

przy

zastosowaniu

wszystkich

Pytanie 6:
Czy wśród minimalnej liczby pracowników wskazanych w SIWZ osoba wykonująca pracę i osoba
nadzorująca to te same osoby (praca nadzorowania za dodatkowe wynagrodzenie i wykonywana
poza godzinami pracy podstawowej) ?
Odpowiedź:
W ocenie zamawiającego może to być to osoba wykonująca pracę lub też osoba jedynie nadzorująca
pracę. Osoba ta musi być mobilna i na tyle dostępna aby na bieżąco reagować na ewentualne
niedociągnięcia, sprawdzać na bieżąco wykonywana pracę w dzień jak i na zmianie nocnej itp.

