Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

Sopot, dnia 24.03.2021 roku

DOP.1.3.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: świadczenie usługi mycia elewacji, czyszczenia i udrażniania
rynien i koszy rynnowych w obiektach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. udziela wyjaśnień w związku z pytaniami zadanymi przez
Wykonawców:
Pytanie 1:
Czy usługę można realizować z zastosowaniem podnośników koszowych?
Odpowiedź:
Tak. Usługę można realizować za pomocą podnośników koszowych.
Pytanie 2:
Czy wokół wszystkich budynków jest możliwość realizacji usługi z zastosowaniem podnośników koszowych?
Odpowiedź:
Brak możliwości realizacji usługi z zastosowaniem podnośników koszowych występuje częściowo przy
budynku A i C.
Pytanie 3:
Czy wyrażają Państwo zgodę na mycie elewacji wodą demineralizowaną z zastosowaniem odpowiednich
szczotek raz kii teleskopowych?
Odpowiedź:
Tak, wyrażamy zgodę.
Pytanie 4:
Jaki jest dostęp do koszy rynien? z dachu? czy z podnośnika?
Odpowiedź:
Dostęp dla części koszy i rur spustowych (rynien) jest z dachu, a dla części z podnośnika.
Pytanie 5:
Czy w trakcie realizacji usługi będzie możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z ujęcia wody
oraz energii elektrycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia nieodpłatny dostęp do wody i energii elektrycznej w ilości niezbędnęj do realizacji
usługi.
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Pytanie 6:
Kiedy ostatnio była realizowana usługa mycie elewacji?
Odpowiedź:
Ostatnia usługa mycia elewacji realizowana była w listopadzie 2020 roku.
Pytanie 7:
Co Zamawiający ma myśli pod pojęciem "mycie wewnętrznych przegród szklanych" oraz jaki jest ich
przybliżony metraż?
Odpowiedź:
Pod pojęciem „mycie wewnętrznych przegród szklanych” Zamawiający ma na myśli wszelkie ścianki szklane,
wygrodzenia, przegrodzenia znajdujące się wewnątrz budynku na częściach wspólnych o wysokości powyżej
2 metrów. Zamawiający nie posiada odrębnego metrażu dla w/w powierzchni. Powierzchnie te ujęte zostały
w podanej ogólnej powierzchni szyb.
Pytanie 8:
W jakim czasie należy wykonać jednokrotną usługę?
Odpowiedź:
Usługę należy wykonać:
Mycie wiosenne - do końca maja 2021r.
Mycie Jesienne – do końca października 2021r.
Pytanie 9:
W jaki sposób będzie odbywał się odbiór usługi? etapowo, po zakończeniu kolejnych etapów czy całości?
Odpowiedź:
Odbiór usługi będzie odbywał się etapowo po zakończeniu mycia wiosenne i po zakończeniu mycia
jesiennego.

Z poważaniem
Dominik Boratyński
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