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INSTYTUT SPAWALNICTWA 

Bł. Czesława 16-18 

44-100 Gliwice 

 

Znak sprawy: 5/2018 
Pismo: 2/2018  Gliwice dnia: 2018-11-29 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-11-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 

zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

 

 

Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń Instytutu Spawalnictwa 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA: 

1. Czy na obiektach znajdują się okna trudnodostępne, które należy umyć przy pomocy technik 

specjalistycznych tj. mycie alpinistyczne czy korzystanie z wysięgnika? Jeśli tak, proszę o podanie 

metrażu. 

2. Czy usługa sprzątania wykonywana jest w dni robocze czy od poniedziałku do niedzieli? 

3. Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenie do przechowywania chemii  

i sprzętu? 

4. Prosimy o informację, w którym miejscu w formularzu ofertowym należy uwzględnić kryterium 

społeczne? Zamawiający w siwz informuje, iż  podstawą do przyznania punktów w w.w. kryterium 

będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zauważamy, że 

na 2 stronie formularza ofertowego znajduje się jedynie oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 1 

osoby. 

5. W umowie w §4, pkt. 3 Zamawiający informuje, iż cena powinna obejmować m.in. pranie tapicerki 

i wykładzin, firan i zasłon oraz transport. Prosimy o doprecyzowanie częstotliwości wykonywania 

w.w. prac, a także w przypadku prania tapicerek rodzaju mebli i ich ilości, a w przypadku wykładzin, 

firan i zasłon metraż. Co Zamawiający miał na myśli informując, że cena ryczałtowa obejmuje 

transport?   
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     TREŚĆ ODPOWIEDZI: 

Odp.1 Tak, na obiekcie znajdują się okna trudnodostępne, które należy umyć przy pomocy technik 

alpinistycznych o powierzchna stolarki okiennej 2 x 250 m2 (mycie dwustronne) 

Odp.2. Usługa sprzątania będzie realizowana w dni robocze Instytutu Spawalnictwa od poniedziałku 

do piątku. 

Odp.3 Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy  nieodpłatnie pomieszczenie socjalne i 

magazynek na środki czystości. 

Odp.4 W formularzu ofertowym punkt 1 po słowie „lub” należy wpisać ilość osób jaką przewiduje 

zatrudnić wykonawca. 

Odp.5 Pranie tapicerek foteli biurowych w ilości 110 szt. Krzeseł tapicerowanych z oparcie w salach 

wykładowych w ilości 160 szt. Częstotliwość wykonania w.w prac raz w roku w okresie przerwy 

szkoleniowej w  Instytucie Spawalnictwa. Jeżeli dane czynności nie mogą być wykonane na miejscu 

to są to koszty transportu do miejsca wykonania usługi i z powrotem. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

           Agnieszka Korman 

 


