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Piekoszów, dnia 02.02.2015 r. 
INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZESPOLE PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE”  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz 

modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 1: 

Proszę o podanie informacji czy wśród pracowników (sześciu osób) którym Wykonawca usługi ma zaproponować 

pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności? 

Jeżeli tak to proszę podać jaki jest to stopień niepełnosprawności i ile osób go ma. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej informacji. 

 

Pytanie 2: 

Proszę o podanie miesięcznego zużycia papieru toaletowego i mydła w piance. 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi w tym zakresie ewidencji. Obecnie do szkoły uczęszcza ok. 800 

uczniów oraz zatrudnionych jest ok. 140 pracowników, na tej podstawie należy wyliczyć zapotrzebowanie 

na ww. asortyment. 

 

Pytanie 3: 

Proszę o podanie ilości pojemników na papier toaletowy i pojemników na mydło w piance, oraz rodzaju tych 

pojemników (np. typ, producent, pojemność wkładu mydła w piance). 

Odpowiedź: 58 pojemników na papier toaletowy, 32 pojemniki na mydło w 23 łazienkach. Pojemniki na 

mydło i papier są standardowe.   

 

Pytanie 4: 

Czy zgodnie z zapisem SIWZ załącznik nr 1 pkt. 5 sprzątanie wszystkich pomieszczeń będzie się odbywało dwa 

razy dziennie tj. w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, czy część pomieszczeń będzie sprzątana do 

południa a część popołudniu. Proszę o podanie przedziału czasowego sprzątania do południa i popołudniu. 

Odpowiedź: Usługa sprzątania będzie wykonywana w terminach ustalonych z zamawiającym raz dziennie 

w godzinach otwarcia szkoły. 

 

Pytanie 5: 

W związku z tym że usługa nie będzie wykonywana w następujących terminach: lipiec 2015, 1-16 sierpnia 2015, 

21-31 grudnia 2015, oraz okres ferii zimowych (7 dni) proszę o podanie sposobu wyliczenia wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy we wskazanych powyżej miesiącach. Czy należy je wyliczyć jako: ogólna ilość dni 

roboczych w danym miesiącu pomniejszoną o ilość dni roboczych w których usługa nie będzie wykonywana? 

Odpowiedź: W związku z zadanym pytaniem zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 (załącznik 

do niniejszej informacji). 

 

Pytanie 6: 

Jaka jest powierzchnia dywanów i wykładzin dywanowych? 

Odpowiedź: 333 m
2 

 

Pytanie 7: 

Proszę o podanie powierzchni m
2
 firan i wagi (kg) zasłon podlegających praniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej ewidencji  

 

 

Pytanie 8: 

Proszę o podanie powierzchni w m2 w podziale na: żaluzje, werticale i rolety podlegających czyszczeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej ewidencji  
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Pytanie 9: 

Czy w okresie świadczenia usługi planowane są remonty pomieszczeń podlegających usłudze sprzątania? Jeżeli 

tak to proszę podać rodzaj i powierzchnię pomieszczeń. 

Odpowiedź: Nie, poza obecnie trwającym.  

 

Pytanie 10: 

Proszę o podanie godzin otwarcia szkoły. 

Odpowiedź: 06:00-21:00 

 

Pytanie 11: 

Jaka jest powierzchnia dachu podlegająca odśnieżaniu? 

Odpowiedź: 3 105m
2 

 

Pytanie 12: 

Ile razy w okresie świadczenia usługi Wykonawca ma szacować odśnieżanie dachu? Ta informacja jest 

niezbędna do wyliczenia ceny brutto oferty. 

Odpowiedź: Jest to uzależnione od intensywności opadów śniegu. Dach należy odśnieżać jeżeli warstwa 

śniegu będzie wynosiła 10 cm. 

 

Pytanie 13: 

Na jakiej wysokości od ziemi znajduje się dach? Czy jest dach płaski, jeżeli nie to jaki. 

Odpowiedź: 11 m w najwyższym punkcie. 

 

Pytanie 14: 

Na jakiej wysokości od podłogi znajdują się okna podlegające myciu? 

Odpowiedź:  powyżej 1,5m 

 

Pytanie 15: 

Czy wśród okien podlegających myciu znajdują się okna podczas mycia których należy zastosować 

specjalistyczne metody mycia? Jeżeli tak to proszę podać ich powierzchnię. 

Odpowiedź: Nie 

 

Pytanie 16: 

Proszę o podanie powierzchni: okien podlegających myciu, sal wykładowych, korytarzy, ciągów komunikacyjnych, 

wc (oraz ile szt.), pomieszczeń pozostałych. 

Odpowiedź: Powierzchnia okien podlegających myciu wynosi ok. 1050 m
2
. Zamawiający nie posiada 

szczegółowych informacji co do powierzchni o które prosi pytający i uznaje że są zbędne do ustalenia 

ceny.  

 

Pytanie 17:  

Czy podana w ofercie cena brutto ogółem w załączniku nr 3 do SIWZ powinna uwzględniać ilości dni przerwy w 

świadczeniu usługi? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 5 

 

Pytanie 18: 

 Proszę o podanie szacowanej wartości zamówienia przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Na podstawie rozporządzenia Prezesa rady ministrów w sprawie protokołu z postępowania 

oraz wzorów tych protokołów zamawiający jest uprawniony do podania tej informacji po terminie 

składania ofert.  

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 – zmodyfikowany formularz ofertowy 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

………………………… 
(nazwa wykonawcy) 

 

O F E R T A  C E N O W A 

 

Nawiązując do SIWZ do składania ofert prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZESPOLE PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE” 

 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia  w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.: 

 

 

CENA BRUTTO OGÓŁEM……………….. ZŁ; (W TYM VAT) 

SŁOWNIE: ................................................................................................................................... ZŁ 
 (W TYM VAT). 
OD 1 KWIETNIA 2015 DO 30 CZERWCA 2015 CENA  BRUTTO WYNOSI  …………………… ZŁ 
 
OD 17 SIERPNIA 2015 DO 18 GRUDNIA 2015 CENA  BRUTTO WYNOSI  …………………… ZŁ 
 
OD 4 STYCZNIA 2016 DO 24 MARCA 2016 CENA  BRUTTO WYNOSI  …………………… ZŁ 
(TYGODNIOWA PRZERWA W OSTATNIM Z OKRESÓW BĘDZIE UZALEŻNIONA OD WYZNACZANIA TERMINU FERII ZIMOWYCH 2016) 
 
ŚREDNIA MIESIĘCZNA CENA BRUTTO WYNOSI …………………ZŁ (CENA BRUTTO OGÓŁEM DZIELONA PRZEZ 12 MIESIĘCY) 
 
MYCIE OKIEN : ………. RAZY W ROKU 

 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: 0…/…………………………………………………………… 

Numer faksu:     0…/…………………………………………………………… 

Numer REGON:  ………………………………………, Numer NIP: ……………………………………………………………………………… 

Adres kontaktowy e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA!!! 

Proszę podać czytelny adres e-mail i nr faksu na który Wykonawca będzie otrzymywał od 
Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu 
ofert.  
W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej Wykonawcy, liczonymi od dnia 
przekazania informacji, należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany numer faksu 
funkcjonuje w sposób poprawny 

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia  

- oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego 
sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ; 

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy żadnych 
zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 
dni od daty otwarcia ofert; 

- oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym szczegółowej 
charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ; 
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- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy; 

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 
cała oferta składa się z .............  kartek 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 

......................................... dnia ......................................... 
 
 
 

…………..........................................
imię i nazwisko, podpisy osób  

upoważnionych do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy 
 


