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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje,
że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
1. Załącznik nr 1b – „zestawienie ilości okien do mycia”:
Czy wszystkie okna są otwierane do wewnątrz? Jeśli nie, to które wymagają wysokościowej
techniki mycia (proszę podać ich powierzchnię z obu stron)?
ODPOWIEDŹ: Powierzchnia okien nieotwieralnych wynosi ok. 15 m2.
2. Załącznik nr 1 – „pokrywanie powłoką akrylową…”
Czy nakładanie powłok akrylowych dotyczy całej powierzchni wykładzin winylowych?
ODPOWIEDŹ: TAK.
3. Załącznik nr 1 „Mycie kloszy, opraw oświetleń…”
Jakiego rodzaju są to oprawy? Ile ich jest? Czy czynność ta będzie wymagała ich demontażu?
Jeśli tak, kto będzie to robił?
ODPOWIEDŹ: Głównie są to oprawy rastrowe. Plafony będą demontowane przez
pracownika PIWet-PIB.
4. SIWZ – pkt. 6 ppkt. 8
Zamawiający żąda oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia – co jest oczywiste. Natomiast wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dostarczony będzie po ogłoszeniu wyników, przed
podpisaniem umowy – czy tak?
ODPOWIEDŹ: TAK.
5. Ze względu na to, że zapewnienie środków higieny (mydło, papier toaletowy, ręczniki
papierowe, środki zapachowe) leży w gestii Wykonawcy, proszę o sprecyzowanie informacji,
czy podana przez Państwa liczna 250 osób uwzględnia wyłącznie pracowników, czy też inne
osoby przebywające okresowo na terenie Instytutu, mogące korzystać z sanitariatów?
ODPOWIEDŹ: 250 osób to wyłącznie Pracownicy PIWet-PIB.
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6. SIWZ – pkt. 7
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania doświadczenia w realizacji usługi
sprzątania o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m² łącznie dla co najmniej 5 realizacji, czy dla
każdej realizacji oddzielnie?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia realizacji co najmniej
5 usług sprzątania obiektów o powierzchni co najmniej 3000 m² dla każdego z obiektów.
7. SIWZ – pkt. 7
Czy Zamawiający przyjmuje jako poświadczenie realizacji 5 listów referencyjnych od jednego
podmiotu dotyczących 5 różnych umów z w/w podmiotem?
ODPOWIEDŹ: TAK.
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