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Sprawa: wyjaśnienia Siwz.
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w Gdańsku w postępowaniu dotyczącym „Utrzymania
czystości w hali Ergo Arena” na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2 ze zm.) wyjaśnia zapisy SIWZ:
Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, że zamawiający nie narzuca wykonawcy ilości osób zatrudnionych,
formy zatrudnienia ani etatów do realizacji usługi sprzątania w ramach zadania 1.
Odpowiedz:
Liczba osób do realizacji usługi sprzątania w ramach zadania nr 1 ujęta jest w Opisie
przedmiotu zamówienia p.punkt 3.1. Forma zatrudnienia dowolna.
Pytanie 2
Proszę o doprecyzowanie czy wszystkie okna i powierzchnie szklane podlegające usłudze
mycia są dostępne z poziomu podłogi np. za pomocą drążków teleskopowych lub drabiny.
Czy na obiektach Zamawiającego znajdują się okna lub przeszklenia wymagające mycia z
wykorzystaniem technik alpinistycznych lub podnośnika?
Odpowiedz:
Mycie oszklenia tylko z podłoża i na wysięgniku.
Pytanie 3
Proszę o doprecyzowanie, ile dni w tygodniu ma być realizowana usługa sprzątania
pomieszczeń administracji, sprzątania treningowego oraz przygotowania czystości płyty
głównej przed imprezami ? Pytanie dotyczy usług ryczałtowych, gdyż w opłacie miesięcznej
należy zaplanować częstotliwość usługi.
Odpowiedz:
Odpowiedz zawarta jest w Opisie przedmiotu zamówienia p.punkt 3.1.1. sprzątanie
pomieszczeń administracji. Sprzątanie treningowe – po każdym treningu - nawet trzy razy
w ciągu dnia wraz z szatniami sportowymi. Czystość płyty głównej bez imprez na bieżąco.
Pytanie 4
Proszę o podanie średniej miesięcznej liczby imprez, przed którymi wymagana jest usługa
przygotowania czystości płyty głównej oraz obsługi imprezy -kalkulowana ryczałtowo.
Odpowiedz:
Liczba imprez podana jest w skali roku p.punkt 3.2.1. Sprzątanie w trakcie imprez. W
miesiącach letnich są w zmniejszonej liczbie do kilku.
Pytanie 5
Prosimy o informacje, czy jeżeli w danym dniu są dwie imprezy np. Disney on ice to czy
każda impreza jest rozliczana osobno?
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Odpowiedz:
Jeżeli są dwie imprezy organizowane przez dwóch różnych organizatorów to imprezy
liczone są jako dwie, w przypadku powyższego zapytania jest to jedna impreza.
Pytanie 6
Prosimy o informację czy do obowiązków wykonawcy należy odśnieżanie terenu
zewnętrznego?
Odpowiedz:
Nie.
Pytanie 7
Zamawiający określa warunki udziału: „wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie wykonał minimum 2 zamówienia polegające na utrzymaniu czystości w
obiekcie zamkniętym o powierzchni sprzątania minimum 20.000m/2 przez okres co
najmniej 9 miesięcy przy częstotliwości sprzątania obiektu min. 1 raz w tygodniu”
W związku z powyższym prosimy o odpowiedz: Czy zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się zrealizowaniem dwóch zamówień, na łączną sumę
sprzątanej powierzchni ponad 30.000m/2 z których jedno realizowane było przez okres co
najmniej 36miesięcy a w przypadku drugiego zawarto umowę na 36 miesięcy?
Odpowiedz:
Warunek nie zostanie spełniony.
Pytanie 8
Czy papier biały jest wymagany w każdym zakresie zamówienia ?
Odpowiedz:
Papier biały dotyczy tylko pomieszczeń administracji oraz kondygnacji 4.
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
Tel: (+48) 58 767 21 01 • e-mail: biuro@ergoarena.pl, www.ergoarena.pl
NIP: 583-287-03-17 • REGON: 193078050 • KRS: 0000216102
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 26.596.000,00 PLN w całości wpłacony

