Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy pzp publikujemy treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga nakładania powłok polimerowych na parkiety drewniane. Zgodnie z wiedzą
Wykonawcy w przypadku drewnianych powierzchni podłogowych nie stosuje się powłok polimerowych
do ich konserwacji, ponieważ mogą uszkodzić wrażliwą strukturę drewna. Podłogi drewniane są
zabezpieczane preparatami na bazie wosków, dlatego prosimy o dopuszczenie środków na bazie
wosków do zabezpieczania podłóg drewnianych?
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający wymaga stosowania powłok polimerowych.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający posiada myjko - dezynfektory do basenów, kaczek, itp.? Jeśli tak, to kto zapewnia do
nich środki, Zamawiający czy Wykonawca?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie posiada myjki – dezynfektora, będzie jednak posiadał takie urządzenie w trakcie
obowiązania umowy. Z uwagi na fakt, że takie urządzenie nie zostało jeszcze zakupione Zamawiający nie
wymaga od Wykonawcy by zapewnił te środki w czasie obowiązania umowy.
Pytanie nr 3
Ze względu na rozbieżności w SIWZ prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy załącznik nr 5 oświadczenie, iż środki użyte do realizacji usługi posiadają stosowne certyfikaty, atesty, karty
charakterystyki lub inne zezwolenia dopuszczające ich stosowanie na terytorium RP oraz że są one
bezpieczne w użytkowaniu dla personelu medycznego i pacjentów wraz z aktualnymi kserokopiami w/w
dokumentów Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą składaną dnia 5 grudnia 2017, czy też na wezwanie
Zamawiającego w przypadku gdy jego oferta zostanie najwyżej oceniona?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sprecyzował w punktach 5.5 oraz 6.2 jakie
dokumenty oświadczenia Wykonawca dołącza do oferty. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5
Wykonawca dostarcza wówczas gdy zajdą przesłanki, o których mowa w punkcie 6.3 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 4
Zamawiający w załączniku nr 5 wymaga dołączenia stosownych certyfikatów, atestów, kart
charakterystyki lub innych zezwoleń dopuszczających środki czystości do stosowania na terytorium RP.
Pragniemy zaznaczyć, że dla środków czystościowo-higienicznych typu papier toaletowy, ręczniki, worki,
itd. nie są wymagane żadne dokumenty dopuszczające do obrotu. W związku z powyższym prosimy o
potwierdzenie, że wymóg dołączenia w/w dokumentów nie dotyczy środków czystościowohigienicznych typu papier toaletowy, ręczniki, worki, itd.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Oświadczenie nr 5 dotyczy środków chemicznych użytych w trakcie realizacji zamówienia, nie dotyczy
ono materiałów higienicznych takich jak papier toaletowy, ręczniki oraz worki. W związku z powyższym
Wykonawca nie musi dostarczyć certyfikatów, atestów, kart charakterystyki dla materiałów
higienicznych takich jak papier toaletowy, ręczniki oraz worki.
Pytanie nr 5
Jaki jest miesięczne zapotrzebowanie (ilościowe lub wartościowe netto) na: środki higieniczne - ręczniki,
mydła i papier toaletowy?

Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7 określił ilość dozowników na papier toaletowy,
ręczniki jednorazowe oraz dozowniki na mydło. Do obowiązków wykonawcy należy sprawdzanie
uzupełnianie dozowników, tak aby korzystanie z pomieszczeń higieniczno sanitarnych było w pełni
komfortowe. Zamawiający wskazał też w w/w punkcie średnią ilość pacjentów oraz personelu
przebywającego w budynku objętym przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym do Wykonawcy
należy oszacowanie jaka ilość środków higienicznych będzie potrzebna by spełnić w/w obowiązki.
Pytanie nr 6
Czy można zamontować u Zamawiającego pralkę do prania mopów?
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający dysponuje taką pralką, która udostępnia Wykonawcy w związku z powyższym nie ma
konieczności montowania innego urządzenia.
Pytanie nr 7
Czy wszystkie okna są otwieralne i dostępne od wewnątrz (jaki jest ich metraż)?
Odpowiedź na pytanie nr 7
Do wszystkich okien jest dostęp od wewnątrz. Należy zachować szczególna ostrożność przy
czyszczeniu, myciu okien witrażowych oraz gomółkowych.
Całkowita powierzchnia okien (skrzydła okien liczone z dwóch stron) przeznaczona do mycia wynosi
985 m2, zostało to sprecyzowane w punkcie 6 załącznika nr 1 do SIWZ.,
Pytania 8
czy są okna do mycia alpinistycznego? ( jaki metraż ),
Odpowiedź na pytanie nr 8
Nie ma takich okien
Pytanie nr 9
Ile osób aktualnie realizuje usługę i czy są to osoby niepełnosprawne?
Odpowiedź na pytanie nr 9
W SIWZ Zamawiający bezwzględnie wymaga aby:
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach:
- od 600 do 1400 pracowały 2 osoby zatrudnione u Wykonawcy
- od 1400 do 2200 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy
w soboty, niedziele i święta w godzinach:
- od 600 do 1400 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy
- od 1400 do 2200 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy
do wykonawcy należy spełnienie tych warunków odpowiednią ilością personelu. Wykonawca umowy na
świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w centrum rehabilitacji w Osiecznej w roku bieżącym
zgodnie z przyznana punktacja oraz załączonym do umowy wykazem osób realizują w/w usługę
deklarował że usługa będzie realizowana przez 5 osób w tym przez 4 osoby niepełnosprawne i zgodnie
z ta deklaracją realizuje w/w umowę w roku 2017.

