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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o nr sprawy:
EE/09/U/PN/2020: Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez
MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 4, 5,i 6

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA,
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniu 27 grudnia 2020 roku wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania
zadane przez Wykonawcę przekazując poniżej treść pytań.
Pytanie nr 1:
Czy wszystkie budynki zlokalizowane w REB 4, 5 i 6 są wyposażone w punkty poboru wody potrzebnej
do wykonania przedmiotu zamówienia, które Zamawiający odpłatnie udostępni Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Nie wszystkie budynki objęte postępowaniem, zlokalizowane w obrębie REB 4, 5 i 6 są wyposażone
w punkty poboru wody.
Ilość punktów odpłatnego poboru wody:
Reb 4 - trzy, w tym w lokalu użytkowym, odpłatnie wynajmowanym firmie sprzątającej, REB 5 – dwa,
REB 6 – jeden.
Pytanie nr 2:
W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, czy Zamawiający udzieli informacji w jaki
dotychczas sposób Wykonawca zapewniał wodę do sprzątania?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zapewnienie wody do realizacji zamówienia pozostaje w gestii Wykonawcy. Wykonawca usługi dowozi
wodę na dane budynki, korzystając m.in. z wody pobranej w udostępnionych punktach poboru wody
wskazanych w odpowiedzi na 1 pytanie.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający odpłatnie albo nieodpłatnie udostępni
do przechowywania sprzętu sprzątającego oraz środków czystości?

Wykonawcy

pomieszczenie

Odpowiedź na pytanie nr 3:
W miarę możliwości Zamawiający udostępni odpłatnie albo nieodpłatnie pomieszczenia w celu
realizacji usługi. Obecnie Wykonawcy usługi sprzątania korzystają na terenie REB 4 odpłatnie z 1 lokalu
użytkowego i dwóch pomieszczeń punktów poboru wody i na terenie REB 5 – z dwóch pomieszczeń
punku poboru wody.
Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać
o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.
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