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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Warszawa, 10.03.2014 
 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia  
publicznego 

 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-6/02/2014/272/W/PS na 
„Świadczenie usług sprzątania gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
wyjaśnia, co następuje: 
 
 
Pytanie 1 
 
Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia socjalne i magazynowe? Jeśli nie to 
prosimy o zamieszczenie umowy dzierżawy i podania kwoty dzierżawy wraz z kosztami 
mediów. 
 
Odpowiedź 
 
Tak, Zamawiający udostępni nieodpłatnie wykonawcy powierzchnię na pomieszczenie  
socjalne oraz miejsce do przechowywania ubrania roboczego sprzętu oraz środków czystości. 
 
Pytanie 2 
 
Czy w budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe do przechowywania sprzętu? 
 
Odpowiedź 
 
Jw. 
 
Pytanie 3 
Czy istnieje możliwość zamontowania pralki? 
 
Odpowiedź 
 
Tak, istnieje możliwość zamontowania pralki. 
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Pytanie 4 
 
Prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia artykułów higieny (papier, ręczniki 
jednorazowe, mydło, worki na śmieci itp.)? Jeśli Zamawiający nie posiada takich danych 
prosimy o podanie liczby osób przebywających i korzystających z obiektów w ujęciu 
miesięcznym. 
 
Odpowiedź 
 
450 rolek papieru toaletowego/m-c 
800 paczek ręczników papierowych ZZ/m-c 
50 l. mydła w płynie/m-c 
Podkreślić jednak należy, że zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ ręczniki, papier, oraz 
mydło zapewnia Zamawiający.  
 
Pytanie 5 
 
Prosimy o podanie ilości i wielkości koszy na śmieci i niszczarek zaopatrywanych w worki na 
śmieci na obiektach. 
 
Odpowiedź 
 
Kosze o pojemności 60l. – ok. 30 szt. 
Kosze o pojemności 35 l. – ok. 70 szt. 
W celu ułatwienia segregacji odpadów Zamawiający stosuje kolorowe worki 60l (czarne, 
czerwone i zielone)  
 
Pytanie 6 
 
Czy okna przeznaczone do mycia wymagają zastosowania technik alpinistycznych lub prac na 
wysokości? Jeśli tak, to proszę o podanie metrażu okien, które wymagają powyższych 
technik. 
 
Odpowiedź 
 
Zgodnie z zapisami w SIWZ zamawiający nie wymaga od wykonawcy mycia okien tam, gdzie 
wymagałoby to zastosowania technik alpinistycznych. 
 
 
Pytanie 7 
 
Prosimy o doprecyzowanie w jakich godzinach ma realizować usługę: 6 osób od poniedziałku 
do piątku, 4 osoby w soboty i niedziele. 
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Odpowiedź 
 
W godzinach od 22:00 do 8:00. 
 
Pytanie 8 
 
W jakich godzinach i dniach Wykonawca ma zapewnić serwis dzienny na obiekcie? 
 
Odpowiedź 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis dzienny w niedziele w godzinach 15:00-18:00 
 
Pytanie 9 
 
Proszę o podanie metrażu wykładzin do prania. 
 
Odpowiedź 
 
Metraż wykładzin do prania wynosi ok 1875 m2. 
 
Pytanie 10 
 
Proszę o podanie metrażu okien do mycia od wewnątrz. 
 
Odpowiedź 
  
Metraż okien do mycia od wewnątrz wynosi ok 1570 m2. 
 
 
 
                                                                                                                        Kierownik Zamawiającego 
 
 
                                                                                                                                                         ………………………………………………………… 
                                                                                                                                                            mgr Magdalena Giedrojć-Juraha 
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