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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje,
że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
1. Proszę o informację, czy pracownicy skierowani do wykonania usługi będą musieli być
zatrudnieni u Wykonawcy na umowę o pracę, czy dopuszczają Państwo zatrudnienie na umowę
cywilno-prawną np. umowę-zlecenie?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie ma prawa wymagać, aby pracownicy skierowani do
świadczenia usługi byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Ustawa Prawo
Zamówień Publicznych w art. 22 ust. 2 pkt. 3 wprowadza obowiązek dysponowania przez
Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ale nie zastrzega formy
prawnej tego dysponowania.
2. Proszę o informację, czy wymagane jest usunięcie poprzednich powłok akrylowych przed
położeniem nowych?
ODPOWIEDŹ: TAK.
3. Proszę o informację, czy mycie z zewnątrz okien i parapetów wymaga użycia technik
alpinistycznych? Jeśli tak, to proszę podać wysokość, na jakiej znajdują się okna wymagające
użycia takich technik.
ODPOWIEDŹ: Mycie okien z zewnątrz wymaga użycia podnośnika. Wysokość okien: od
I do III piętra, sposób otwierania: uchylne, o ograniczonym kącie rozwarcie, co
uniemożliwia mycie ich od środka.
4. W związku z wymogiem dostaw środków higieny, proszę o podanie szacunkowego zużycia
tych środków w okresie ostatnich 3 miesięcy oraz wymagań co do ich jakości - jaka ma być ich
barwa (szara, biała, zielona) gramatura oraz skład (makulaturowy, celulozowy)?
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ODPOWIEDŹ: Zużycie należy oszacować na podstawie podanej liczby pracowników.
Ręczniki – składane 25x23 cm, 1 warstwa, kolor biały lub zbliżony, białość min. 70%,
surowiec makulaturowy.
Papier toaletowy – rolka, śr. 18cm, szer. 9/10 cm, dwuwarstwowy, białość min. 65%,
surowiec makulaturowy.
5. Proszę o informację czy do wykazu używanych do sprzątania profesjonalnych środków
czyszczących i konserwujących oraz używanego sprzętu należy dołączyć karty charakterystyki
używanego sprzętu?
ODPOWIEDŹ: Karty charakterystyki dotyczą profesjonalnych środków czyszczących i
konserwujących.

Strona 2/2

