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Gdańsk, 21.02.2014r.

Strona internetowa
Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ.
Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące
przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena„
Pytanie 2
Treningi będą odbywały się dwa razy dziennie, czy sprzątanie ( wszystkie czynności z
AD.2. -mycie taraflexu, szatni, zbieranie butelek) ma się odbywać raz dziennie się po
ostatnim treningu? Czy może Zamawiający przewiduje wykonanie części czynności dwa
razy dziennie?
Odpowiedz:
Ogólne sprzątanie sali treningowej po każdym treningu /trybuny, butelki, śmieci,
przetarcie parkietu, teraflexu, to samo szatnie sportowe oraz treningi na arenie
głównej.
Pytanie 3
Czy na terenie Ergo Areny znajdują się pomieszczenia gospodarcze o powierzchni
wystarczającej do przechowania sprzętu wymaganego wymienionego w SWIZ?
Odpowiedz:
Zamawiający gwarantuje pomieszczenia na sprzęt.
Pytanie 4
Jakiego rodzaju papieru i ręczników ZZ wymaga Zamawiający?
Odpowiedz:
W biurach oraz na kondygnacji IV VIP papier toaletowy rolka 19cm biały 2-warstwowy,
ręczniki papierowe białe (celuloza). Pozostałe kondygnacje kolor dowolny.
Pytanie 5
Odnośnie Ad. 3 Sprzątanie w trakcie imprez – przez ile godzin (średnio) Wykonawca musi
zabezpieczyć dyżur serwisu sprzątającego w trakcie imprezy?
Odpowiedz:
Pełna obsługa imprez sportowej i koncertowej start 2 godz. przed imprezą oraz w trakcie
trwania imprezy.
Po imprezie sprzątanie nawet 6-7 godz. w zależności od
zorganizowania pracy i wielkości imprezy.
Pytanie 6
Proszę podać ilość i rodzaj podajników na mydło (w płynie, piankowe)? Proszę podać ilość
i rodzaj podajników na papier toaletowy?
Odpowiedz:
Tel: (+48) 58 767 21 01 • e-mail: biuro@ergoarena.pl, www.ergoarena.pl
Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o., ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
NIP: 583-287-03-17 • REGON: 193078050 • KRS: 0000216102

Ilość dozowników na mydło w płynie firmy Jofel
Ilość podajników na papier toaletowy firmy Jofel
Ilość podajników na ręczniki papierowe

-

313 szt
238 szt
87 szt

Pytanie 7
Czy wszystkie pomieszczenia ujęte w załącznikach np. kondygnacja 1, kondygnacja 3
podlegają obowiązkowo i każdorazowo sprzątaniu?
Odpowiedz:
Tak.
Pytanie 8
W umowie i formularzu cenowym istnieją rozbieżności w szacunkowej ilości imprez.
Odpowiedz:
Wiążąca jest ilość imprez podana w siwz i formularzu do wyceny.
Pytanie 9
Proszę wymienić rodzaj i metraż posadzek podlegających sprzątaniu?
Odpowiedz:
Metraż posadzek uwzględniony jest w SIWS w pkt. Ad.4 Sprzątanie po imprezach.
Rodzaj posadzki: żywiczna-dwuskładnikowa epoksydowa.
Pytanie 10
Ponieważ sprawozdanie za rok 2013 będzie gotowe do dnia 31.03.2014r. prosimy o
wyrażenie zgody na załączenie sprawozdania za lata 2010-12 oraz F01 za IV kwartał
2013r.
Odpowiedz:
W przypadku wykonawców, którzy nie wykonali jeszcze sprawozdań za rok 2013 i nie
dysponują rachunkiem zysków i strat za miesiąc grudzień 2013 mogą wykazać przychód
za lata 2010,2011,2012.
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.
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