
                                                                                                      Zawiercie, dnia 26.08.2020 r. 

 

Dotyczy postępowania nr 133/2020 na usługę utrzymania czystości na terenie Oczyszczalni Ścieków  

przy ul. Włodowskiej 21 w Zawierciu w okresie 01.09-31.12.2020 r. 

 

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie: 

Proszę o podanie powierzchni przeznaczonej do sprzątania, rodzaj oraz częstotliwość sprzątania. . 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

1. Powierzchnia do sprzątania: 

Powierzchnia podłóg/posadzek – 441,84 m2 

Powierzchnia ścian wyłożonych terakotą do zmywania – 239,27 m2 

 

2. Rodzaj sprzątania: 

Zamiatanie i mycie posadzek wszystkich pomieszczeń, zmywanie ścian wyłożonych terakotą, mycie  

i dezynfekcja pisuarów, mycie i dezynfekcja  sedesów, mycie umywalek, mycie brodzików, mycie 

pryszniców, ścieranie  luster, ścieranie stołów i biurek, mycie zlewozmywaków,  mycie kuchni, 

przecieranie szafek żywieniowych i ubraniowych, mycie klatki schodowej, opróżnianie koszy.  

Uzupełnianie papierów toaletowych, ręczników papierowych, mydła płynnego, kostek  

zapachowych WC, odświeżaczy powietrza we wszystkich ubikacjach – w ramach potrzeb, na bieżąco. 

Środki czystości, sprzęt i inne materiały potrzebne do wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zakupi i zabezpieczy we własnym zakresie. 

Środki czystości i inne materiały, których będzie używał Wykonawca przy świadczeniu usług 

porządkowych muszą spełniać wymagania prawne dotyczące wyrobów, a w szczególności ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności z późniejszymi zmianami. 

Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne 

z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. Urządzenia techniczne wykorzystujące energię elektryczną 

muszą być energooszczędne. 

W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia spowodowanego 

stosowaniem nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń technicznych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany środków czystości. 

Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Zamawiającego wykazy  

(dokumenty zakupu) stosowanych środków czystości. 

 

3. Częstotliwość sprzątania – pkt 5 ppkt 2 SIWZ. 



                                                                                                      Zawiercie, dnia 28.08.2020 r. 

 

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie: 

 

Czy prace mają być wykonywane od godziny 6 do godziny 13 czyli 7 godzin dziennie, czy to jest tylko 

przedział czasowy w którym usługa ma być wykonana , ponieważ metraż podany w odpowiedzi do pytania 

sugeruje mniejszy wymiar czasu potrzebny na zrealizowanie usługi. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Prace mają być wykonywane codziennie od 6ej do 13ej, 7 godzin dziennie. 

 

 


