Sygn. Akt 14/2017 ZP

Gdańsk 3.11.2017r.
Strona internetowa

Sprawa: wyjaśnienie w postępowaniu na „ Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu
przyległego”
Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. informuje, iż na podst. art. 38 ust.2
publicznych udziela odpowiedzi na zadanie pytania wykonawców w postępowaniu.

ustawy Prawo zamówień

Pytanie 1.
Zamawiający w SIWZ umieścił zapis: „Próbki środków i artykułów czystości służących do realizacji
zamówienia stanowić będą podstawę do oceny ich jakości”.
W związku z tym zapisem prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga próbek przed zastosowaniem
określonego środka i będzie informował Wykonawcę o konieczności przedstawienia próbek? Jeżeli nie
prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.
Odpowiedź
Firma sprzątająca ma obowiązek przedłożenia na wezwanie Zamawiającego rejestru substancji
niebezpiecznych/chemii wykorzystywanej przez jej pracowników na obiekcie wraz z kartami charakterystyki
tych substancji i potwierdzeniem zapoznania z nimi pracowników.
Pytanie 2.
W rozdziale III pkt. 1 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej
i zawodowej: „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. Zamawiający dopuszcza
wykazanie mniejszej liczby wykonanych zamówień pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących
powierzchni min. 40.000m/2 oraz min. 18 miesięcy ciągłości usługi przy częstotliwości prac w sprzątanym
obiekcie min. 1 raz w tygodniu. Przez obiekt zamknięty należy rozumieć – hale sportowe, obiekty kulturalne,
kina, muzea, teatry, baseny, sale wystawiennicze, biura, hotele, obiekty mieszkalne, szkoły). W przypadku
składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie minimum 1
wykonawca musi spełnić ten warunek.”
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
1.
Czy jako obiekt zamknięty Zamawiający dopuszcza obiekty szpitalne, które zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB), klasyfikowane są jako właśnie obiekty zamknięte?
2.
Czy przy spełnieniu warunku dotyczącego metrażu, Zamawiający uwzględni jedną usługę, która na
dzień składania oferty realizowana będzie przez co najmniej 7 miesięcy, natomiast na dzień 1 stycznia 2018
roku wynosić będzie 9 miesięcy, przy czym umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy?
Pragniemy nadmienić, iż zgodnie z doktryną, celem konstruowania warunków udziału w postępowaniu jest
wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. W naszej ocenie wykazanie się
wskazanym doświadczeniem zapewnia osiągnięcie tego celu, umożliwiając dodatkowo skuteczne
konkurowanie podmiotom z sektora MŚP, co z kolei korzystnie wpisuje się w politykę unijną w tym zakresie.
Odpowiedź
Zapisy warunku pozostają bez zmian.
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.
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