Zakopane, dnia 10 grudnia 2013r.
Wszyscy

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości
oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy
ul. Kasprusie 35a
dotyczy:

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013. po.907) uprzejmie informuje, że do zamawiającego w dniu 10
grudnia 2013 r. wpłynęły
pytania dotyczące wyjaśnienia treści siwz w przetargu
nieograniczonym na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi
portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul.
Kasprusie 35a, o następującej treści;
1.

Jaka jest powierzchnia dodatkowych terenów zewnętrznych w tym zieleni
objętych sprzątaniem i utrzymaniem gdyż podane powierzchnia w specyfikacji
6223m kw. dotyczy budynku, a gdzie jest powierzchnia terenów?

2.

Proszę o wyjaśnienie sposobu obliczania ceny gdyż w ofercie jest pozycja
cena ogółem i cena za m kw.

3.

Czy cena ogółem to ma być cena sprzątanie + portier i tą sumę podzielić
przez ilość metrów kw. i da to cenę metra czy cena metra ma być ilorazem
samej kwoty ogólnej sprzątania?

W odpowiedzi na powyższe pytania zamawiający uprzejmie informuje:
odp. na pytanie nr 1: powierzchnia trawników to 3477m2, długość żywopłotów to 148mb,
powierzchnia dróg dojazdowych to 1179,5m2
odp. na pytanie nr 2 i 3: Uprzejmie informuję, że sposób obliczenia ceny jest podany w 24 punkcie
SIWZ. Zamawiający przypomina że:
Cena ogółem to łączna cena stanowiąca sumę ceny za usługi sprzątania i ceny usługi portierskie.
Zamawiający uprzejmie przypomina, że należy tu skalkulować wszelkie koszty potrzebne do
prawidłowego świadczenia usług objętych zamówieniem.
Cena za jeden metr kw. dotyczy tylko i wyłącznie ceny za usługę sprzątania
Jeżeli cena ogółem zostanie podzielona przez ilość metrów kw. to otrzymamy cenę do 1 metra kw.,
która obejmie zarówno cenę za usługę sprzątania jak i cenę za usługę portierską.
Cena za metr kwadratowy usługi sprzątania może zostać wyliczona w niżej podany sposób:
cena ogółem – cena za usługi portierskie = cena za usługi sprzątania
cena za usługi sprzątania / ilość metrów kw. = cena za usługę sprzątania 1 metra kw.
Zamawiający poprosił o podanie ceny za 1 metr kw. dla usługi sprzątania, w związku z
trwającymi pracami budowlanymi na terenie obiektu. Powierzchnia objęta usługą sprzątania może ulec
zmianie, wówczas zmianie ulegnie również wynagrodzenie, do którego kalkulacji potrzebna jest cena
za usługę sprzątania wyliczona do 1 metra kw.

