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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi sprzątania 
pomieszczeń PAP S.A. 

(nr sprawy 28/21) 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Czy metraż  okien (1226m2)  podany do dwukrotnego mycia w trakcie trwania umowy został przez 

Zamawiającego wymnożony x2 ? Czy jednokrotnie Wykonawca ma umyć 613 m okien tylko 

wewnątrz? Proszę o potwierdzenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że metraż okien został wymnożony x2. Powierzchnia okien do mycia 

jednostronnego wynosi 416,6 m2, do mycia obustronnego 98,2 m2 z jednej strony. 

Pytanie 

Proszę o wskazanie metrażu okien na parterze do mycia obustronnego.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że metraż okien do mycia obustronnego wynosi 98,2 m2. 

Pytanie 

Czy koszt zakupu worków na śmieci leży pod stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeśli do 

Wykonawcy proszę o wskazanie ilości pojemników. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że koszt zakupu worków na śmieci leży po stronie Wykonawcy. Szacunkowa 

ilość pojemników to ok. 180 sztuk. 

Pytanie 

Proszę o potwierdzenie, że usługa sprzątania budynku ma odbywać się od poniedziałku do piątku w 

godzinach 23:00-8:00. Czy podane godziny to godziny w których od 23:00 do 8:00 mają wykonywać 

usługę i muszą przebywać na obiekcie? Czy Wykonawca sam może dopasować ilości godzin pracy 

pracownikom, tak aby należycie wykonać usługę? 

 

 



Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że usługa sprzątania rozpoczyna się w niedzielę o godz. 23.00 do godziny 

8.00 następnego dnia a kończy się w piątek o godz. 8.00.  Wykonawca sam może dopasować ilość 

godzin pracy pracownikom, tak aby należycie wykonać usługę. 

Pytanie 

Czy Zamawiający potwierdza, że usługa sprzątania terenu zewnętrznego ma być świadczona od 

poniedziałku do piątku do godziny 7:30 w tym również usuwanie oblodzeń i odśnieżanie? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

 


