
Wyjaśnienia treści SIWZ 

             

Pytanie nr 1: 

Na jaką ilość osób należy przewidzieć miesięczne zużycie papieru toaletowego, mydła                                

w płynie, ręczników papierowych/ na ile osób na pomieszczenia biurowe, na ile na pozostałe 

pomieszczenia/? Proszę uwzględnić zarówno stałych pracowników jak i petentów lub 

wycieczki. 

 

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć miesięczne zużycie papieru toaletowego, mydła w płynie oraz ręczników 

papierowych wyłącznie do jednej toalety (zmiana punktu 3.12 SIWZ). Liczba korzystających -

około 15 osób.  

 

Pytanie nr 2: 

Jakiej pojemności są kosze na śmieci i w jakiej ilości w poszczególnych pomieszczeniach? 

 

Odpowiedź: 

Kosze na śmieci mają średnią pojemność 15 litrów. 

1 kosz na jedno pomieszczenie. 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę określić w m2 rodzaje powierzchni w poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie                               

z wykazem w punkcie 3,9 SIWZ/parkiet lakierowany, nielakierowany/, panele, gresy, lastryko, 

płytki pcv, płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa. 

 

Odpowiedź:  

Rodzaje powierzchni: 

- płytki ceramiczne – około 750 m², 

- panele – około 435 m², 

- linoleum – około 35 m², 

- wykładzina dywanowe – około 25 m². 

 

Pytanie nr 4: 

W jakiej ilości /proszę określić w m²/ występują w sanitariach lub innych pomieszczeniach 

płytki ceramiczne naścienne i lamperie?  

 

Odpowiedź: 

Powierzchnia płytek ściennych około 405 m² 

Powierzchnia lamperii około 170 m² 

 

Pytanie nr 5: 

Czy podana w pkt. 3.9.6) i 3.9.9) powierzchnia okien jest powierzchnią jednostronną? 



 

Odpowiedź: 

Podana powierzchnia okien jest powierzchnią jednostronną. 

 

Pytanie nr 6: 

Jakiego rodzaju są okna – skrzynkowe, zespolone, drewniane, pcv? 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie okna wykonane są z pcv. 

 

Pytanie nr 7: 

Ile jest stanowisk pracy w pomieszczeniach biurowych? 

 

Odpowiedź: 

W pomieszczeniach biurowych są 53 stanowiska pracy. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy są możliwe do określenia godziny pracy w pomieszczeniach biurowych? Do 15.00 czy po 

15.00? Jest to istotne do wyliczenia robocizny 

 

Odpowiedź: 

Trzy pomieszczenia biurowe należy sprzątać do godz. 14:00, pozostałe po godzinie 14:00. 

 

Pytanie nr 9: 

Jak należy rozumieć pkt 3.11.7)? Do kosztów sprzątania, której z pozycji wymienionych                              

w punkcie 3.9 należy doliczyć koszty odśnieżania dróg i posypywania piaskiem? Jak połączyć 

ceny netto związane z różnymi wielkościami podatku VAT/na powierzchnie wewnętrzne VAT 

wynosi 23% a na zewnętrzne powierzchnie 8%/? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie żąda podania ceny jednostkowej odśnieżenia dróg i posypywania piaskiem. 

Przewidywane koszty za powyższe należy doliczyć do końcowej ceny ryczałtowej. 

 

Pytanie nr 10: 

Co oznacza zapis pkt 3.10.3) – czy należy tu rozumieć, że powinno się przewidzieć tzw. „serwis 

całodzienny” czy codzienne wycieranie pyłu, prochu, kurzu? 

 

Odpowiedź: 

Całodzienne sprzątanie nie oznaczona „serwisu całodziennego”. 

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający przewiduje 1 posterunek stały ochrony, czy tych posterunków jest więcej? 

Np. posterunek na monitoringu i/lub na bramie wjazdowej. 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje jeden stały posterunek ochrony obsługujący całodobowo monitoring, 

wejście do budynku, jedną bramę wjazdową. Natomiast druga brama wjazdowa w odległości 

50 mb od posterunku ochrony, obsługiwana jest w godzinach od 22:00 do godz. 5:00 przez w/w 

stały posterunek ochrony. 

 


