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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 22/22) 

 

 

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 usługa sprzątania budynku ma odbywać się od poniedziałku do niedzieli (7 dni w tygodniu) w 

godzinach 23:00-8:00? Czy podane godziny to godziny w których personel sprzątający od 23:00 do 

8:00 ma wykonywać usługę i musi 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 godz. 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. Jednocześnie informujemy, że jedno z 

pomieszczeń podlegających sprzątaniu o pow. 36 m
2
, można sprzątać dopiero od godziny 7:00 rano. 

Pytanie 

Jaką częstotliwość prania wykładzin dywanowych i mycia okien (bez dodatkowych zleceń) przewiduje 

Zamawiający w trakcie trwania umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że mycie okien od wewnątrz będzie odbywało się 2 razy w ciągu roku, oprócz 

tego obustronne mycie okien na parterze dodatkowo 4 razy w ciągu roku. Pranie wykładziny 

przewidziano  1 raz w roku. 

Pytanie 

Czy wszystkie okna podlegające usłudze mycia są przeznaczone do mycia tylko od wewnątrz? Czy na 

obiekcie Zamawiającego występują okna, które należy myć obustronnie? 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wszystkie okna od 1 do 6 piętra podlegają usłudze mycia tylko od 

wewnątrz, okna na parterze należy myć obustronnie. 

Pytanie 

Jaka jest częstotliwość maszynowego polerowania podłogi kamiennej na parterze? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że maszynowe polerowanie podłogi kamiennej na parterze powinno odbywać 

się raz w tygodniu. 

Pytanie 

Prosimy o wskazanie metrażu i częstotliwości konserwacji i pielęgnacji podłóg i schodów kamiennych 

oraz okładzin kamiennych na ścianach. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że metraż klatki schodowej wynosi 169,60 m
2
, podłogi 113,70 m

2
. 

Konserwacja i pielęgnacja powinna odbywać się codziennie. 

Pytanie 

Jaki jest metraż terenu zewnętrznego przed budynkiem? W jakich godzinach ma być wykonana 

usługa oraz ile dni w tygodniu? Jaki jest zakres, częstotliwość prac? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że metraż terenu zewnętrznego przed budynkiem wynosi ok. 50 m
2
. Usługa 

powinna być wykonywana od poniedziałku do piątku do godziny 7:30. Zakres prac obejmuje 

zamiatanie, czyszczenie popielniczek, usuwanie oblodzeń i śniegu.  

 

 

 

 

 

 

 


