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ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY
Dotyczy: zamówienia pubticznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Sprzqtanie pomieszczeń
w budynku Urzędu statystycznego w Warszawie prly ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie"",

Pytanie: ,,ArĘkuły higieniczne: do łązienek na II piętrze majq być dostarczane białe ręcmiki,

papier toaletowy oraz mydło w pianie, ile osób będzie korzystać z wymienionych toalet? Jaki

standard mąteriałów higienicznych ma być w pozostałych toaletach? "

odpowiedź: ,,Stosowane przez wykonalłcę narzędzia, materiały i środki czystości _ w tym

szczególnie papier toaletowy, płyny do konserwacji mebli, ręczniki papierowe, mydło w płynie,

środki zapachowe, kostki toaletowe _ muszq być nieagreswne i dobrej jakości, niepowodujqce

niszczenia mebli, elementów wyposażenia oraz spełniać wymogi bhp, tj. posiadać stosowne

atesty dopuszczajqce do stosowania w pomieszczeniach stale uĄtkowanych przez ludzi." (str' 9

SIWZ) Tam, gdzie zamawiĄący uznał za istotne, aby rvłróció uwagę na swoiste cechy

przedmiotu zamówienia uczynlłto w dodatku nr 4 do SIWZ' Zama-wiający nie zbiera danych z

zakrę su wykorzystania toalet.

Pytanie: ,,Jaka jest na obiekcie ilość koszy na śmieci?"

odpowiedź: ZamawiĄący szact$e liczbę kos4y na 200-250, w tym 5 zespołów kosry

do segregacji śmieci na 3 frakcje.

Pytanie: ,,Śmieci ną obiekcie majq być podda'wane segregacji, czy w zwiqzku z Ęm worki

na śmieci maja być w różnych kolorach dla poszczegóInych rodzajów odpadów? "

odpowiedź: Zamavłiający nie ingeruje w proces technologiczny rwiązany z realizacją

przedmiotu zamówienia. Zaptoponowana umowa doĘczy skutku' jaki zamawiający chce

osiągnąó. Jednakże w dodatku nt 4 zamawiający rwrócił uwagę' iż: ,,W ramach wykonywanych
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obowiqzków osoby realizujqce zlecenie zobowiqzane sq do segregacji śmieci powstałych w

trakcie realizacji zamówienia, zarówno własnych jak i Zamawiajqcego, oznacza to, że śmieci

posegregowane przez zamawiajqcego nie mogq być mieszane z innymi śmieciami i wyrzucane

wspólnie do jednego kontenera".

. Pytanie: ,,Czy sprzqtanie poremontowe będzie wykon1łłane w ramach obowiqzków czy będzie

wykon1nłane na dodatkowe zlecenie? "

odpowiedź'. ,,Zamawiajqcy nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniajqcych,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt, 6 ustawy. '' (str. l 1 SIWZ)

o Pytanie: ,,Jakie środki czystości sq obecnie stosowane na obiekcie? Cry jest to cłlemia

profesjonalna czy chemia tnł. domowa?"

odpowiedź: ,,Stosowane przez wykonawcę narzędzia, materiały i środki czystości _ w tym

szczególnie papier toaletowy, pĘny do konserwacji mebli, ręczniki papierowe, mydh w płynie,

środki zapachowe, kostki toaletowe _ muszq być nieagresywne i dobrej jakości, niepowodujqce

niszczenia mebli, elementów wyposażenia oraz spełniać wymogi bhp, tj. posiadać Stosowne

atesty dopuszczajqce do stosowania w pomieszczeniach stale uĄtkowanych przez ludzi'" (str.9

SIWZ) Zamawiający nie ingeruję w procęS technologiczny rwiązany z realizacją przedmiotu

zamówienia.

o Pytanie: Jaka jest powierzchnia pomieszczeń plombowanych, które majq być sprzqtane przy

ob ecnośc i pracowników ?

odpowiedź: Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń jest zróżnicowana, moŻna przyjąó, że

uśredniona wielkośó jednego wynosi około 25 m2.

. Pytanie: ,,Czy pomieszczenia plombowane mogq być sprzqtane przez osobę z serwisu

dziennego czy musi wykoryłvać to oddzielna osoba?

odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w proces technologiczny związany z realizacją

przedmiotu zamówienia.

o Pytanie: ,,Jaka jest powierzchnia żaluzji oraz wertikali? "

odpowiedź: Zamawiający szacuje' że około 80% podanej powierzchni okien posiada Żaluzje

lub weĘkale'

. Pytanie: Ile jest opraw oświetleniowych, hóre majq być odkurzane i myte?

odpowiedź: Mają byó odkurzane i myte ws4ystkie oprawy oświetleniowe, z zagadnieniem

mycia, dostępności liczby i todzajów oświetlenia wykonawca może zapoznaó się w czasie

spotkania wykonawców w dniu 20 marca 2014 roku.



. Pytanie: ,,Czy polerowanie wykładzin PCV doĘczy całej wymienionej powierzchni 10]5 m2"

odpowiedź: DoĘczy wszystkich typów i rodzajów podłóg pokryĘch PCV'

. Pytanie: ,,Jaka jest powierzchnia pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczeń archiwum? ''

odpowiedź : Magazyny -64,8 mŻ, archiwa- 1Ż0,7 7 m2

. Pytanie: ,,osoby, które będq myły kuchenki mikrofalowe i lodówki muszq posiadać aktualne

badanie na nosicielstwo. Z jakq częstotliwościq majq być robione badartia i przedstawiane

Zamcnłiajqcemu? "

odpowiedź: ,,Dla potrzeb ciqgłego utrzymania czystości i zapewnienia serwisu konferencyjnego

wykonawca zorganizuje w godzinach od 7:30 do 15:30 dzienny serwis w liczbie, co najmniej

jednej osoby' Serwis ten musi być wykoryłwany przez osoby posiadajqce aktuąIne badania

mikrobiologiczne zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2006 r.

w sprawie badań do celów sanitąrno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) i okazywać

je na żqdanie zamawiajqcego!' [str' 10 SIWZ)


