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Dotyczy: ZP/PN/SZP/1/2019 

 

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn: „Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektów Dolnośląskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A.” ZP/PN/SZP/1/2019 

 

po upływie terminu wskazanego w art. 38 Ustawy PZP wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które 

Zamawiający udziela odpowiedzi: 

Dot. części I: 

 

1. Proszę o podanie powierzchni okien do mycia wraz z podaniem informacji czy jest to powierzchnia jedno czy 

dwustronna. Proszę o wyodrębnienie powierzchni mycia okien technikami alpinistycznymi lub z użyciem 

podnośnika. Czy w zakresie usługi są również okna dachowe? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Wg szacunków Zamawiającego  powierzchnia okien do mycia wynosi ok. 110  m
2
 

(dwustronnie) oraz  96 m
2
 (jednostronnie). Zamawiający nie wymaga mycia okien technikami alpinistycznymi 

lub z użyciem podnośnika. Zamawiający nie wymaga mycia okien dachowych.  

 

2. Kto ponosi koszty za higienę (papier toaletowy, ręczniki ZZ, mydło)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie mydła w płynie, 

papieru toaletowego, ręczników papierowych, zgodnie z zapisem zawartym w par. 2 ust. 2 lit  e) wzoru Umowy, 

stanowiącego załącznik nr 2/I do SIWZ. 

 

3. Ile jest pracowników korzystających z zaplecza sanitarnego? 

Odpowiedź Zamawiającego: Według szacunków Zamawiającego z zaplecza sanitarnego korzysta ok. 60 

pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w budynku. 

 

Dot. części II:  

1. Proszę o podanie powierzchni do polimeryzacji 1 raz w roku. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazał w SIWZ, że ww. procedurze podlegać będą powierzchnie 

pokryte tarketem. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 2/II do SIWZ, 

powierzchnia pokryta tarketem na dzień podpisania umowy obejmować będzie 1080,75m
2
. 

 

2. Proszę o podanie powierzchni okien do mycia wraz z podaniem informacji czy jest to powierzchnia jedno czy 

dwustronna. Proszę o wyodrębnienie powierzchni mycia okien technikami alpinistycznymi lub z użyciem 

podnośnika. Czy w zakresie usługi są również okna dachowe? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Wg szacunków Zamawiającego powierzchnia okien do mycia wynosi ok. 201,37 

m
2
 (dwustronnie). Zamawiający nie wymaga mycia okien technikami alpinistycznymi lub z użyciem 

podnośnika. Zamawiający nie wymaga mycia okien dachowych. 

 

3. Kto ponosi koszty za higienę (papier toaletowy, ręczniki ZZ, mydło)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymienia artykuły higieniczne we własnym zakresie. 

 

4. Ile jest pracowników korzystających z zaplecza sanitarnego? 

Odpowiedź Zamawiającego: Według szacunków Zamawiającego z zaplecza sanitarnego objętego zamówieniem 

korzysta ok. 90 pracowników Zamawiającego oraz pracowników przedsiębiorstw ulokowanych w budynku. 

 

5. Proszę o podanie średniomiesięcznego zużycia materiałów higienicznych (papieru toaletowego, ręczników 

papierowych i mydła). 

Odpowiedź Zamawiającego: Informacja o średniomiesięcznym zużyciu materiałów higienicznych nie ma 

znaczenia dla tej części Zamówienia.  Zamawiający wymienia artykuły higieniczne we własnym zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 


