BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 10.10.2018 r.

CBA/F-WZP/ 2514/2018
Do uczestników ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „usługa sprzątania powierzchni biurowych,
holi, klatek schodowych, sanitariów i terenu zewnętrznego wraz z segregowaniem odpadów oraz
odśnieżanie dachów obiektów CBA – 45/>PU/2018/MT

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579
z późn. zm. - ustawa Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 2
Za wyjątkiem okresu zimowego – czy sprzątanie na zewnątrz ma być 5 razy w tygodniu tj.
codziennie, jeśli wewnątrz określona jest częstotliwość sprzątania tylko 2 razy w tygodniu?
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
sprzątanie terenu (zamiatanie, zbieranie śmieci opróżnianie koszy, popielniczek, utrzymanie
porządku w altanie śmietnikowej) Zamawiający wymaga, aby czynności te wykonywane były 5
razy w tygodniu tj. codziennie niezależnie od pory roku.
Natomiast w okresie zimowym utrzymanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym
zdrowiu i życiu osób korzystających (odśnieżanie – nie później niż 3 godziny po ustaniu
opadów, posypywanie środkami przeciw poślizgowymi) mają być realizowane według potrzeb.
Pytanie nr 3
Czy na placówkach określonych w SIWZ, w okresie zamówienia, Zamawiający przewiduje
przeprowadzenie prac remontowych/budowalnych/modernizacji (rozbudowa, wymiana okien,
malowanie, inne)?. Jeśli tak, prosimy o wskazanie na jakich placówkach będą prowadzone,
rodzaju prac, okresu rozpoczęcia i zakończenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że mogą wystąpić prace remontowe/budowalne/modernizacyjne w
każdym z obiektów. Powyższe prace są realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, a co za
tym idzie Zamawiający nie jest w stanie określić zakresu, rodzaju oraz dat rozpoczęcia i
zakończenia.
Pytanie nr 4
Prosimy o podanie ilości osób zatrudnionych na poszczególnych placówkach – informacja
potrzebna do określenia zapotrzebowania na środki higieny.

Odpowiedź
Zmawiający informuje, że w poszczególnych obiektach służbę pełni od 43 do 70 osób.
Pytanie nr 5
Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji o wynikach z ostatniej sesji otwarcia ofert na
usługę utrzymania czystości, dotyczącej placówki CBA w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1 tj.
informacji o wartościach złożonych ofert oraz kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na jej sfinansowanie.
Odpowiedź
Zmawiający informuje, że w postępowaniu z 2015 r. na zadanie dot. utrzymania czystości w
Rzeszowie Zamawiający przeznaczył kwotę brutto 1333.161,66 zł oraz zostały złożone
następujące oferty:
1. PPU CZA-TA NICIAK Sp.j., ul. Żabia 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
– 138.799,44 zł;
2. PW KARABELA Sp. z o.o., ul.Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg – 89.906,40 zł.
Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.
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