
 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 
                                                                        

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Wykonanie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości  
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu znak Nr PZP/Nr 07/PN/20 

 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, 
zamawiający przesyła zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiedź  

na zadane pytanie do niniejszego postępowania. 
 
 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca na czas zastępstw mógł zatrudnić osoby na umowę 

zlecenie? 
Uzasadnienie: Absencje chorobowe oraz urlopy na żądanie są kwestią nie przewidywalna w życiu,  

w związku z tym Wykonawca nie ma możliwości aby zapewnić pracownika zatrudnionego  

na standardowa umowę o pracę, dlatego wysoce zasadne uznać należy dopuszczenie w tych 
wyjątkowych sytuacjach osób które będą zatrudnione na umowę zlecenie przez Wykonawcę. Należy 

nadmienić że aktualnie umowy zlecenie są tak samo obciążone składkami ZUS 

 

Odp. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy 

o pracę osób jeśli realizacja czynności w ramach udzielanego zamówienia polega  

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

 

 

Pytanie 2 

Prosimy o podanie przez Zamawiającego ilości oraz typu podajników na: 

- papier toaletowy 
- ręczniki w rolce 

- ręczniki ZZ 

 

Odp. 

a) papier toaletowy rolka  – 10 sztuk podajników przeznaczonych do dużych rolek papieru 

toaletowego (szerokość min. 12 cm, wysokość, długość 30 x 30 cm) 

b) ręczniki w rolce – 10 sztuk podajników przeznaczonych do rolek papieru o wymiarach 

(długość min. 200 m, szerokość min 20 cm.) 

c) ręczniki ZZ – 8 sztuk podajników przeznaczonych do ręczników papierowych składanych 

o wymiarach 25x23 cm. 

 

 

Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc: 

” Zabezpieczenie podłogi o łącznej powierzchni 303,70 m2 ( 2 razy w roku ) – dotyczy ciągów 
komunikacyjnych budynku, 



- Zabezpieczenie podłogi w biurowych o łącznej powierzchni 654,30 m2,” 

Prosimy o konkretne napisanie czego wymaga Zamawiający. 

 

Odp. 

Zamawiający wymaga położenia polimeru 2 razy w ciągu roku – dotyczy ciągów 

komunikacyjnych (korytarze) oraz pomieszczeń biurowych.  

 

Pytanie 4 

Prosimy o podanie powierzchni okien trudno dostępnych z podłogi, oraz powierzchni okien których 
umycie wymaga zastosowania technik alpinistycznych. 

 

Odp. 

Zamawiający informuje, że nie występuje konieczność umycia okien wymagających zastosowania 

technik  alpinistycznych. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy wymogu dostarczania przez Wykonawcę materiałów higienicznych 

Prosimy o podanie zeszłorocznego zużycia wymaganych przez Zamawiającego artykułów 
higienicznych: 

- antybakteryjny żel do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych 

- płyn do czyszczenia powierzchni 
- płyn do czyszczenia mebli 

- płyn do ręcznego mycia naczyń i powierzchni kuchennych 

- skoncentrowany uniwersalny środek do mycia powierzchni 
- mleczko do czyszczenia pow. sanitarnych i kuchennych 

- płyn do mycia armatury, kabin prysznicowych, baterii, umywalek 

- uniwersalny płyn do mycia podłóg 
- płyn do mycia szyb – pow. szklanych 

- środek do czyszczenia sprzętu elektronicznego 

- gąbki do zmywania 
- wkład zapachowy do pisuaru 

- odświeżacz powietrza w sprayu 

- preparat do udrażniania rur w proszku 
- mydło w płynie 

- papier toaletowy 

- ręczniki papierowe w roli 
- ręczniki papierowe składane 

- worki na śmieci 

 

Odp. 

Zamawiający informuje, że ilości zużytych artykułów higienicznych w pomieszczeniach objętych 

przedmiotem zamówienia w roku ubiegłym były rozliczne razem z usługą sprzątania kwotą 

ryczałtową zawierającą koszt usługi oraz artykułów higienicznych. W związku z powyższym 

Zamawiający nie prowadził analizy kosztów zużytych środków higienicznych.  

 

Pytanie 6 

Dotyczy wymogu dostarczania przez Wykonawcę materiałów higienicznych 

Ze względu na to że artykuły takie jak: 
- gąbki do zmywania 

- wkład zapachowy do pisuaru 

- odświeżacz powietrza w sprayu 
Bardzo często „giną” podczas trwania dnia wnosimy o podanie ile szt. w miesiącu powyższych 

artykułów ma być zabezpieczone przez Wykonawcę dla 100% zaspokojenia wymogów 

Zamawiającego, oraz o podanie sposobu rozliczenia/potwierdzenia z Wykonawcą że powyższe artykuły 
zostały przez Wykonawcę wyłożone na terenie obiektu do użytku. 



 

Odp. 

Zamawiający wymaga uzupełnienia materiałów higienicznych za każdym razem gdy ulegną 

zużyciu w taki sposób aby były dostępne w trybie ciągłym. Jednocześnie informuje, że 

pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia są monitorowane. 

 

 

 

 
/-/Robert Judek  

 


