Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy pzp publikujemy treść pytań wraz z odpowiedziami z 30 listopada 2017 r.

Pytanie nr 1
Prosimy o podanie wartości faktur brutto za ostatnie 3 miesiące, jakimi Zamawiający był obciążany przez
obecnego Wykonawcę
Odpowiedź na pytanie nr 1
Umowa zawarta w 2016 roku (okres obowiązywania 01.01.2017 do 31.12.2017) na świadczenie usług w
zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej podpisana z wykonawcą wybranym
w drodze postepowania przetargowego opiewa na wartość 13 493,10 zł brutto miesięcznie.
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia środków higienicznych (papieru toaletowego,
ręczników papierowych typu ZZ, mydła worków)
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający w dniu wczorajszym udzielił odpowiedzi na podobne pytanie (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 3
Prosimy o podanie ilości i pojemności koszy na śmieci.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający w załączniku nr 1 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5 lit.
g) określił ilość i pojemność koszy na śmieci. (57 koszy na odpady, średnia pojemność worków – 60
litrów),
Pytanie nr 4
Prosimy o wyjaśnienie § 3 pkt. 9. Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja sprzętu
rehabilitacyjnego? Kto dostarcza preparaty do dezynfekcji sprzętu?
Odpowiedź na pytanie nr 4
W § 3 pkt. 9. istnieje błędny zapis. Poprawny zapis to: Do zadań Wykonawcy nie należy dezynfekcja
sprzętu rehabilitacyjnego.
W związku z powyższym dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5
Proponujemy dodanie zapisu:
Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach jest Zamawiający. Wykonawca nie
ponosi kosztów zagospodarowania odpadów. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach
oraz ustawy prawo ochrony środowiska należą do Zamawiającego. Zamawiający zapewni odpowiednie
pojemniki na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

Odpowiedź na pytanie nr 5
Wszystkie obowiązki związane z usuwaniem odpadów leżą po stronie Zamawiającego nie ma więc
konieczności dodawania nowych zapisów do treści umowy.

