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     Łódź, dnia  28 września  2018 r. 

BNP/ZP-5/2018                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Sprzątanie i utrzymanie czystości  

w budynkach „Bionanopark” sp. z o.o. położonych  

w Łodzi przy ul. Dubois 114/116”  

nr BNP/ZP-5/2018 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA -2 

Zamawiający informuje, że w dniu 27 września br. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach „Bionanopark”  

sp. z o.o. położonych w Łodzi przy ul. Dubois 114/116”  nr BNP/ZP-5/2018. 

Działając na  postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 17.1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania: 

 

Pytanie nr 1 

Od kiedy planują Państwo rozpoczęcie usługi? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający planuje rozpocząć świadczenie usługi od 1 listopada 2018 r. 
Jednocześnie Zamawiający przewidział zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP,  we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,  w § 10 ust. 6  umowy pn. „Zmiany umowy” 

możliwość zmiany terminu realizacji umowy.  

 
Pytanie nr 2 

Do kogo należy koszt ubioru pracownika sprzątającego Cleanroom?  Jeśli jest po stronie 

Wykonawcy to dodatkowo proszę o opis ubioru.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Koszty ubioru osób sprzątających w pomieszczeniach cleanroom wraz ze śluzami są wyłączone z 
postępowania.  
 

Pytanie nr 3 

Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy okresowego badania 

jakości powietrza w Cleanroom?  

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający będzie przeprowadzał okresowe badania jakości powietrza w pomieszczeniach 
cleanroom wraz ze śluzami. Odpowiedzialność za uzyskiwane wyniki badań będzie leżeć po 
stronie Wykonawcy. 
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Pytanie nr 4 

Iludniowe są konferencje których częstotliwość określili Państwo na 30 weekendów? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający rozumie przez konferencje weekendowe-wydarzenia o charakterze dwudniowym. 

 

Pytanie nr 5 

Co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie laboratorium badawczo naukowe? Czy w skład 

powierzchni (3000m2) wchodzą również powierzchnie pomocnicze typu: socjalne, biurowe, 

ciągi komunikacyjne? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zmawiający, przez powierzchnię laboratorium badawczo - naukowego, rozumie powierzchnię o 

charakterze funkcjonalnego laboratorium badawczo - naukowego, zgodnie z pozwoleniem na 

użytkowanie danego budynku.   

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści na spełnienie warunku SIWZ pkt. 5.1.2.3 usługę sprzątania szpitala 

posiadającego laboratoria o wysokim reżimie sanitarnym? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów 5.1.2.3. Zamawiający potwierdza wymóg 

wykonywania usług sprzątania wg wskazań w SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści zamontowanie pralki do prania mopów i ścierek w pomieszczeniu 

udostępnionym Wykonawcy? Jeśli tak, to czy istnieje techniczna możliwość zamontowania jej w 

tym pomieszczeniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zmawiający dopuszcza montaż pralki lub innych urządzeń technicznych na koszt i  
odpowiedzialność Wykonawcy w wyznaczonym pomieszczeniu. Ostateczna zgoda 
Zamawiającego na tego typu działania, będzie udzielona po uzgodnieniu warunków przyłączenia 
oraz przedstawieniu przez Wykonawcę DTR planowanych do podłączenia urządzeń. 
Zamawiający będzie oczekiwał zawarcia oddzielnej umowy w tym zakresie.   
 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, tym samym Wykonawcy 

zobowiązani  są do uwzględnienia ww. odpowiedzi Zamawiającego w przygotowanej 

ofercie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu termin 
składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
 
 


