Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2017r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz utrzymanie czystości przyległego terenu
zewnętrznego, nr ZP/PN/1/GTS/17
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający udziela następujących
wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
lp

Pytanie wykonawcy

Wyjaśnienia zamawiającego
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Zamawiający w kryterium oceny ofert
wskazał:
„(…)dla
kryterium
3
rozwiązania
techniczne - przy ocenie ofert w kryterium
„rozwiązania
techniczne”
Zamawiający
będzie oceniał rodzaj wykorzystywanego
sprzętu oraz środków czyszczących i
konserwujących
pozwalających
na
podwyższenie efektywności sprzątania:
- oferta, w której Wykonawca przedstawił
katalog posiadanego sprzętu planowanego do
wykorzystania podczas realizacji zamówienia
w stopniu bardzo dobrym gwarantujący
efektywne wykonania zamówienia, otrzymuje
3 punkty.
- oferta, w której Wykonawca przedstawił
katalog posiadanego sprzętu planowanego do
wykorzystania podczas realizacji zamówienia
w stopniu dobrym gwarantujący efektywne
wykonania zamówienia, otrzymuje 2 punkty.
- oferta, w której Wykonawca przedstawił
katalog posiadanego sprzętu planowanego do
wykorzystania podczas realizacji zamówienia
w stopniu dostatecznym gwarantujący
efektywne wykonania zamówienia, otrzymuje
1 punkt.”
W związku z tym zapisem prosimy o
doprecyzowanie czy Wykonawca ma
dołączyć także ulotki/karty katalogowe dla
środków czyszczących i konserwujących?
Prosimy o podanie kwoty, jaką Zamawiający
zamierza
przeznaczyć
w
obecnym
postępowaniu przetargowym.

Wykonawca nie musi dostarczać ulotek/kart
katalogowych dla środków czyszczących i
konserwujących. Wystarczy opis w Planie
organizacji sprzątania
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Prosimy o udostępnienie
formularza ofertowego.

Kwota zostanie podana bezpośrednio przed
otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015.,
poz. 2164 ze zm.)
edytowalnego Formularz został udostępniony na stronie
internetowej Zamawiającego
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Prosimy o podanie powierzchni do
polimeryzacji
Prosimy o podanie, jakie Zamawiający
dopuści
preparaty
do
impregnacji
powierzchni z piaskowca.
Prosimy o podanie powierzchni dachów
płaskich do odśnieżania
Prosimy
o
udostępnienie
instrukcji
czyszczenia i konserwacji danej powierzchni,
zgodnie z zaleceniami producentów.
Wnosimy o udostępnienie zaleceń i
wymogów gwarancyjnych producenta do
pielęgnacji podłóg drewnianych oraz
udostępnić wykaz środków znajdujących się
w dokumentacji technicznej budynku.
Prosimy o informację, czy przy sprzątaniu
wysokościowym budynek posiada miejsca
podpięć dla alpinistów.
Wnosimy o dopuszczenie do wykonywania
usługi osób wykonujących swoje zadania na
podstawie umów cywilnoprawnych w całości
zamówienia, a przy odmowie Zamawiającego
przynajmniej w części dotyczącej sprzątania
grupy pomieszczeń II, IV i V ze względu na
charakter prac i i częstotliwość jej
wykonywania- wydarzenia w teatrze będą
wymagały różnego natężenia prac w
zależności od liczby widzów, pory roku
godziny zakończenia przedstawienia, co
może powodować problemy z wymiarem
czasu pracy, oraz szczególnie przy
wykonywaniu prac specjalistycznych takich
jak mycie alpinistyczne, polimeryzacja, czy
cyklinowanie gdzie Wykonawcy korzystają z
usług podwykonawców.

2200 m2
Preparaty ogólnie stosowane do impregnacji
piaskowca np. Akrylan PU, bieżąca
konserwacja Wetrok Libero, WetrokPorosol
1500 m2 tarasu nad częścią administracyjną
budynku
Wszystkie instrukcje zostaną przekazane po
rozstrzygnięciu postępowania
Podłogi drewniane (brzoza, dąb) – preparaty
ogólnie stosowane do pielęgnacji podłóg
drewnianych

Nie posiada

Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2015., poz. 2164 ze zm.) nakłada na
zamawiającego obowiązek określenia w opisie
przedmiotu zamówienia na usługi, wymagania
zatrudnienia
przez
wykonawcę,
lub
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę,
osób
wykonujących
wskazane
przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zdaniem
zamawiającego wskazane w SIWZ czynności
polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 22. §
1 KP „przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem”), dlatego
zamawiający nie może odstąpić od tego
wymogu. Wykonawca nie przedstawił
żadnych argumentów pozwalających przyjąć,
że wskazane czynności nie polegają na
wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 Kodeksu pracy
Prosimy o podanie powierzchni elewacji 7900 m2; mury wokół budynku teatru mają
budynku oraz murów, na których wykonawca wysokość 6m
ma usuwać wysolenia wraz z ich wysokością.
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Prosimy o udzielnie informacji, kto w
obecnej chwili realizuje usługę w Państwa
obiektach dotyczących przetargu, wraz z
ceną, za jaką jest realizowana.

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Wykonawca
może złożyć w tym zakresie wniosek o
udzielenie
informacji
publicznej,
lub
skorzystać z dostępnych informacji zawartych
w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia z roku
2016, opublikowanym w BZP.
Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy w Zakres usługi wynika z opisu przedmiotu
obecnie
organizowanym
postępowaniu zamówienia zawartego w SIWZ. W stosunku
przetargowym zakres usługi, ulega zmianie w do unieważnionego postępowania z br. nie
stosunku do poprzedniego przetargu.
uległ zmianie.
Proszę o określenie i podanie rodzaju
- Papier toaletowy w rolkach biały - szer. 10.5
cm, średnica 10,5 cm
wymaganego papieru toaletowego oraz
- Papier toaletowy w listkach składany biały,
ręczników papierowych z uwzględnieniem
dwuwarstwowy gofrowany, dł. 18 cm
gramatury, koloru, warstw oraz czy
szer. 10,5 cm
wymagane są duże, czy małe rolki papieru
- Ręcznik papierowy biały, 2 x 18 g/m2
toaletowego, jak również rodzaj ręczników
Perforacja co 25 cm, dwuwarstwowy, długość
papierowych - ZZ czy w rolkach.
wstęgi 70 m szer. wstęgi 21 cm średnica 13,5
cm
- Ręcznik papierowy w roli biały Automatic,
do
Pojemnika automatycznego mini, 42 g/m2,
jednowarstwowy, długość wstęgi 137 m
szer. wstęgi 20 cm średnica 14,5 cm
Proszę o podanie z grupy pom. IV metrażu
- Okna – 200 m2 /obmiar od strony elewacji/
- bramy – 57 m2 /jednostronnie/
okien, bram oraz metrażu podłóg
- podłogi 3100 m2
wymagających czyszczenia i olejowania.
Proszę o podanie z grupy pom. V
450 m2 /konstrukcja poddachowa =
powierzchnia dachu otwieranego/
powierzchni konstrukcji poddachowej oraz
konstrukcji dachu otwieranego.

