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Warszawa, 10.04.2020 r.

Do Wykonawców

1. Na jakiej zasadzie Zamawiający oszacował liczbę godzin (1300 h w ciągu roku) i ograniczył w
umowie kwotę do maksymalnie 40 000 zł za wykonanie całego zamówienia? Według wiedzy
Wykonawcy liczba ok 100 h na miesiąc jest zdecydowanie nie wystarczająca do wykonania
zamówienia w sposób należyty i dający oczekiwany efekt. Wykonanie usługi na ponad 8000 m2
zajmie ok 1300 h miesięcznie.
Odp.1. Usługa sprzątania przez Wykonawcę jest usługą wspomagającą/doraźną. Zamawiający
zatrudnia osoby do sprzątania które na co dzień utrzymują czystość w budynkach Szkoły. Podana
szacunkowa liczba godzin wynika z usług jakie były wykonywane na rzecz Zamawiającego
w poprzednich latach.
2. Czy Wykonawca ma dostarczać środki higieniczne oraz chemiczne we własnym zakresie?
Odp.2. Zgodnie z zapytaniem ofertowym pkt. III, ust. 2,
3. Jaka jest ilość osób dziennie przybywająca na obiektach?
Odp.3. dziennie w budynku przebywa ok 100 osób.
4. Czy usługa sprzątania ma odbywać się od poniedziałku do piątku i w jakich godzinach?
Odp.4. Zgodnie z zapytaniem ofertowym pkt. III,

5. Czy wymagany jest serwis dzienny czy tylko sprzątanie zasadnicze?
Odp.5. Co Wykonawca rozumie przez serwis dzienny i sprzątanie zasadnicze?

6. Zamawiający określił sposób rozliczania w formularzu ofertowym na podstawie stawki za jedną
godzinę poszczególnych usług, czy oznacza to iż prace będą rozliczane od faktycznie
przepracowanych godzin?
Odp.6. Zgodnie z formularzem ofertowym. Rozliczanie wykonanej pracy będzie na
zestawienia godzin za dany miesiąc.

podstawie

7. Czy stawka za jedną godzinę np. sprzątania terenu wewnętrznego to ma być stawka za pracę
jednego pracownika przez godzinę czy uśredniona stawka za wszystkie elementy które składają
na daną usługę?
Odp.7. Stawka za godzinę pracy dotyczy jednego pracownika.
8. Proszę o podanie powierzchni dachów jaka ma być odśnieżana.
Odp.8. Zgodnie z zapytaniem ofertowym pkt. III, ust. 1,
9. Proszę o podanie częstotliwości mycia okien.
Odp.9. Gruntowne mycie okien odbywa się raz w roku.
10. W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 08.04.2020 w których to Zamawiający pisze, że
umowa ma zostać zawarta na 12 m-cy wnosimy o stosowną modyfikacje w par. 5 umowy. W chwili
obecnej widnieje tam zapis, że koniec umowy będzie 31 marca 2021 r. Wyklucza się to z udzieloną
odpowiedzią na pytanie.
Odp. 10. Zamawiający zmieni zapis w umowie na następujący „Umowa zostaje zawarta na okres 12
m-cy od dnia podpisania umowy”.
11. W związku z niejasnością zapisów, brakiem wielu informacji niezbędnych do przygotowania
rzetelnej wyceny wnosimy prośbę o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.
Odp.11. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

