Stalowa Wola, dnia 13.06.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postepowanie
dot. Świadczenie usług codziennego sprzątania w budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w
Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj. od
01.07.2016-31.05.2018 r.

PYTANIA i OPDOWIEDZI
Dotyczy postępowania: na „świadczenie usługi codziennego sprzątania budynku Filii Politechniki
Rzeszowskiej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj.
od 01.07.2016 – 31.05.2018”. (2/UZP/2016)
Zestaw I

Odp.
Ad.1 Zgodnie z SIWZ - piwnica, parter ,I piętro
Ad.2 Zgodnie z rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia – codziennie
Ad.3 nieużytkowany przez samochody
Ad.4 okna wewnętrzne – 1x kwartał, okna zewnętrzne 2 x rok
Ad. 5 okna na piętrze wymagają sprzętu specjalistycznego – zwyżka
Pow. okien otwieranych – ok. 250 m2
Pow. okien nieotwieranych – parter – ok. 350 m2
Pow. okien nieotwieranych – ok. piętro 680 m2
Ad. 6 Jw. , wys. Ok. 7,0/8,0 m
Ad. 7 pojemniki na ręczniki papierowe – 9 szt
Ilość suszarek do rak – 12 szt
Ad. 8 zgodnie z SIWZ - od 6.30
Ad. 9 powierzchnia terenu – ok. 120 m2
Ad. 10 zgodnie z SIWZ - w razie potrzeby
Ad.11 Zgodnie z rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia – do 19.30
Ad. 12 na miejscu, Politechnika Rzeszowska wskaże miejsce
Ad. 13 tak
Ad. 14 tak
Ad. 15 "Obowiązek z art 142 ust 5 oraz zasady jego zastosowania są uregulowane w paragrafie 5
projektu umowy opublikowanego przez Zamawiającego".
Ad. 16 nie ma zgody na wprowadzenie takiego zapisu
Ad. 17 zgodnie z paragrafem 5 wzoru Umowy

Zestaw II
1. Bardzo proszę o podanie metrażu okien do mycia ( dwustronnie) z podziałem na okna do mycia
metodą alpinistyczną.
2. Proszę o podanie metrażu chodników oraz płytek na zewnątrz budynku objętych
postępowaniem przetargowym.
3. Bardzo proszę o prawidłowe ustalenie częstotliwości mycia okien:
a. W SIWZ mamy zapis: Wykonawca zobowiązany będzie :„Do dwukrotnego mycia okien wraz
z ościeżnicami i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi odbywać się będzie trzy razy w roku
w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
terminu i harmonogramu prac.
b. W harmonogramie prac mamy zapis o dwustronnym myciu okien - 1 x na kwartał.

Ad. 1 okna na piętrze wymagają sprzętu specjalistycznego – zwyżka
Pow. okien otwieranych – ok. 250 m2
Pow. okien nieotwieranych – parter – ok. 350 m2
Pow. okien nieotwieranych – ok. piętro 680 m2
Ad. 2 ok. 120 m2
Ad. 3 okna wewnętrzne – 1x kwartał, okna zewnętrzne 2 x rok

Zestaw III

Ad.1 zgodnie z Rodz. III pkt 11 SIWZ, obiekt ma być posprzątany
Ad.2 jest to w gesti Wykonawcy, obiekt ma być posprzątany

Zestaw IV
1. Czy Zamawiający wymaga aby w godzinach OD GODZ. 6.30 DO OK. 19.00
PRACOWAŁO CAŁY CZAS NA SERWISIE DZIENNYM 4 OSOBY.
2. Czy liczba podana czterech osób odnosi się do zatrudnienia na umowę o pracę do kryterium
oceny ofert.

Ad. 1 Zamawiający wymaga by utworzyć serwis sprzątający złożony z 4 osób oraz by Obiekt
był posprzątany
Ad. 2 Zgodnie z zapisem SIWA – rozdz. III pkt 11

Sławomir Buczek

