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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 i 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych udziela odpowiedzi na zadanie pytania wykonawców w postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji
warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia.
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 w obiekcie wraz z kartami charakterystyki
tych substancji i potwierdzeniem zapoznania z nimi pracowników. Karty charakterystyk środków czystości
musi zaakceptować inspektor BHP przed użyciem ich w obiekcie.
Pytanie 2.
Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie –wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane
posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.
Odpowiedź
Dozowniki firmy Jofel metalowe, wkłady z tworzywa sztucznego, wymienne wielokrotnego użycia, mydło
dolewane.
Pytanie 3.
Prosimy o informację kto jest producentem/ dystrybutorem koncentratu 3015 Scrubb II stosowanego do
mycia podłożą płyty głównej?
Odpowiedź
SANECLEAN 05-806 Komorów ul. Kubusia Puchatka 9 Tel.668 999 520
Pytanie 4.
Wykonawca nie widzi żądnej podstawy prawnej do przedstawienia aktualnych zaświadczeń z KRK o
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie pracowników wskazanych do sprzątania obiektu oraz
osoby koordynującej ich prace. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o usunięcie w/w zapisu z
umowy.
Odpowiedź
Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w
zakresie doświadczenia poprzez skrócenie wymaganego okresu świadczenia usługi oraz rozszerzenia grupy
obiektów, w których świadczona była usługa.
Szczegółowe informacje w pliku pn. „zmiana warunku” na stronie www.
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.
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