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Odpowiedź na pytania 
 

Dot. zamówienia o nazwie: „utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez 
MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 1, 2, 4, 5 i 6 w Rudzie Śląskiej” 
 
W związku z otrzymanymi w dniu 29 stycznia 2020 roku  pytaniami  do treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków od jednego z Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, udzielamy odpowiedzi  podając  poniżej treść 
pytań Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:   
 
Pytanie nr 1: 
w załączniku nr 1 do SIWZ (tj. zakres czynności) w pkt 10  zamawiający wymaga aby sprzątanie terenów 
zewnętrznych odbyło się do godz. 9:00. Proszę o zmianę zapisów w tym zakresie, wprowadzenie nowych 
zapisów na wykonanie prac związanych z utrzymaniem utwardzonych trenów zewnętrznych 
umożliwiających ich wykonanie do godz. minimum 12:00. Zmiana ta uwarunkowana jest  faktem,                     
iż w okresach zimowych lecz bezśnieżnych prace utrzymaniowe Wykonawca jest zmuszony wykonywać 
przed wschodem słońca co znacznie utrudnia efektywne sprzątanie. 
 
Odpowiedź do pytania nr 1: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający posiada skrzynie na mieszankę piasku z solą do likwidacji śliskości, które może 
udostępnić Wykonawcy w celu prawidłowej realizacji umowy. Jeżeli tak to proszę  o informację ile 
Zamawiający posiada skrzyń, które może udostępnić Wykonawcy z rozbiciem na poszczególne zadania. 
 
Odpowiedź do pytania nr 2: 
Zamawiający podaje, że w terenie ustawiona jest 1 skrzynia na piasek dot. zadania nr1.  Zadania nr 2, 3 , 
4 i 5 – brak skrzyń na piasek. 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę o podanie ilości koszy ulicznych, które należy opróżniać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
z rozbiciem na poszczególne zadania oraz o podanie częstotliwości ich opróżniania. 
 
Odpowiedź do pytania nr 3: 
Zamawiający  podaje, że ilość koszy ulicznych do opróżnienia na poszczególne zadania stanowi: 
Zadanie nr 1  - 25 szt. 
Zadanie nr 2  - 85 szt. 
Zadanie nr 3  - 8 szt. 
Zadanie nr 4  - 7 szt. 
Zadanie nr 5  - 24 szt. 
O opróżnianiu koszy ulicznych wskazano w pkt.15 załącznika nr 1 do SIWZ 
 
Pytanie nr 4: 
Proszę o wskazanie ilości oraz powierzchni  placyków gospodarczych- śmietników, które należy białkować 
wraz z rozbiciem na poszczególne zadania. 
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Odpowiedź do pytania nr 4: 
Zamawiający  podaje, że ilość powierzchni placyków gospodarczych – śmietników do białkowania                                             
w rozbiciu na poszczególne zadania  stanowi: 
Zadanie nr 1  - 45 placyków  1425m2 
Zadanie nr 2  - 35 placyków  794m2 
Zadanie nr 3  - 24 placyki   310m2 
Zadanie nr 4  - 16 placyków  112m2 
Zadanie nr 5  - 3 placyki  15m2 
 
Pytanie nr 5: 
Proszę o wskazanie ilości oraz objętości piaskownic w których do obowiązków Wykonawcy należy 
wymiana piasku. Ponadto proszę o podanie informacji czy jest możliwy dojazd do piaskownic przez sprzęt 
ciężki (koparka, ciężarówka) czy tez wymiana piasku winna odbywać się ręcznie. 
 
Odpowiedź do pytania nr 5: 
Zamawiający podaje  że ilość piaskownic w rozbiciu na poszczególne zadania stanowi: 
Zadanie nr 1  - 18 piaskownic  92 tony 
Zadanie nr 2  - 24 piaskownice  85 ton 
Zadanie nr 3  - 8 piaskownic  32 tony 
Zadanie nr 4  - 2 piaskownice  16 ton 
Zadanie nr 5  - 7 piaskownic  61 ton 
 
Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie 
zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu. Treść wyjaśnień nie zmienia treści SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Kopia – OZ 

Sporządził: Joanna Szykowska 
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