RSZP-2003- 247 /19

Poznań, dnia 10.10.2019r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania
obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wlkp. RSZP-2003-21/19/ZP

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania:

na

Pytanie 1
Czy godziny sprzątania w budynkach to 6:00-21:30 (15,5h) czy jest to tylko przedział, w którym sprzątanie ma się
odbywać? Jeżeli przedział, proszę o podanie informacji ile godzin dziennie zamawiający wymaga sprzątania
obiektu ?
Odpowiedź 1
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający podał przedział, w którym sprzątanie w budynkach ma się odbywać, tj. od
6:00 do 21:30. Ilość godzin musi być dobrana w wymiarze pozwalającym na zrealizowaniu przedmiotu
zamówienia, z zachowaniem wymogów określonych w załącznikach do SIWZ i obejmować, m.in. godziny
sprzątania obiektów podlegającej szczególnej ochronie.
Pytanie 2
Proszę o podanie ilości osób wymaganych przez zamawiającego do sprzątania obiektu
Odpowiedź 2
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia określonej liczby osób na podstawie umowy o pracę,
w wymiarze pozwalającym na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3
Prosimy o informację ( w podziale na budynki) jakie dozowniki na mydło w płynie –wkłady jednorazowe czy na
mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta
dozowników.
Odpowiedź 3
Zamawiający posiada pojemniki na mydło w płynie - mydło dolewane w budynkach:
- Budynek Główny - 0,5l pojemnik firmy MERIDA
- Budynek Fizjoterapii – 0,5l pojemnik metalowy brak nazwy firmy
- Hala Sportowa "Beta" - 0,5l pojemnik firmy MERIDA
- Hotel Asystencki - 0,5l pojemnik firmy MERIDA.
Pytanie 4
Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki
– na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych
prosimy o wskazanie producenta dozowników.
Odpowiedź 4
Zamawiający nie posiada pojemników na mydło w pianie na obiektach ZWKF.
Pytanie 5
Prosimy o informacje jakie dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający?
Odpowiedź 5
Zamawiający posiada dozownik na płyn do dezynfekcji rąk - 0,5 l metalowy brak nazwy firmy.

Pytanie 6
Prosimy o informacje jakie dozowniki na automatyczne wkłady zapachowe posiada Zamawiający?
Odpowiedź 6
Zamawiający posiada automatyczne wkłady zapachowe:
- Budynek Główny - pojemnik firmy MERIDA - wkład o pojemności 270 ml
- Budynek Fizjoterapii - pojemnik plastikowy brak nazwy firmy - o pojemności 270 ml
Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert – termin ten wyznaczony jest na dzień
15.10.2019r., godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian.
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