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INFORMACJA NR 1 
 

dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 
„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości budynku  

Centrum Kulturalno - Artystycznego w Kozienicach”. 
 
 
 

Zamawiający informuje, że w przetargu na „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania 
czystości budynku Centrum Kulturalno - Artystycznego w Kozienicach” wpłynęło następujące 
pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
  
Pytanie: 
„W związku z przetargiem na sprzatanie proszę podać odpowiedzi na zadane pytania: 
Ilość metrażu całkowitego na obiekcie podlegającemu sprzątaniu  
Ilość  metrów do codziennego 
2 ilość osób  na stałe zatrudnionych  dziennie przebywających na obiekcie 
2. ilość osób średnio dziennie przebywających na obiekcie  
Czy usługa  mycia okien  jest na obiekcie i ile razy w roku, jaki metraż  mycia okien  
Czy jest mycie na wysokościach i ile razy w roku  
Czy jest odkurzanie i pranie wykładzin   
Czy  podłoże wymaga akrylowania 
Czy chemia i higiena  jest na koszt wykonawcy 
Czy sprzątanie jest tylko wewnątrz, jeżeli jest teren zewnętrzny”.  
 
W związku z powyższym  na podstawie art. 38 w związku z art. 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 
 
Odpowiedź: 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
który stanowi, że: 
Odnośnie „Ilość metrażu całkowitego  na obiekcie podlegającemu sprzątaniu” - „Ogółem: 
5916,65 m2” 
Odnośnie „Ilość  metrów  do codziennego” - "W zakres codziennego sprzątania wchodzi 
utrzymanie na bieżąco czystości we wszystkich pomieszczeniach (….) Ogółem: 5916,65 m2” 
Odnośnie: „ilość osób  na stałe zatrudnionych  dziennie przebywających na obiekcie" - 
przeciętnie 40 osób 
Odnośnie „ilość osób średnio dziennie przebywających na obiekcie" - przeciętnie od 100 do 
600, max. może być 1090 osób 
  
Odnośnie „Czy usługa  mycia okien  jest na obiekcie i ile razy w roku, jaki metraż  mycia 
okien.”   
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: 

„Mycie elementów przeszklonych: 
·       dwa razy w roku obustronne mycie elementów przeszklonych: poziom 0 i poziom 1 oraz 

poziom 2 tylko część zewnętrzna. Termin mycia: marzec/kwiecień oraz listopad/grudzień,  



·       2 dodatkowe obustronne mycia elementów przeszklonych: poziom 0. Termin mycia: czerwiec 
oraz wrzesień, 

·       raz w roku mycie zewnętrznej elewacji aluminiowej. Termin mycia: czerwiec. 
·       raz w miesiącu mycie garażu podziemnego (tylko części parkingowej). 

(…) 
 Elementy przeszklone konstrukcji wewnętrznej: poziom -1 – 14 m2, poziom 0 – 216,91 m2; poziom 1 – 

130,83 m2. 
 Okna – część zewnętrzna (wraz ze świetlikiem) – 1796 m2. 
 Okna - część wewnętrzna (wraz ze świetlikiem) – 506,6 m2. 
 Zewnętrzna elewacja wykonana z blachy tytanowo – cynkowej – 1128,3 m2.” 

  
Odnośnie „Czy jest mycie na wysokościach i ile razy w roku. - Zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia Tak. Patrz odpowiedź powyżej. 
Odnośnie „Czy jest odkurzanie i pranie wykładzin”. Zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia: 
„odkurzanie na sucho wykładziny i tapicerki meblowej oraz usuwanie na bieżąco z ich powierzchni plam, w 
razie potrzeby odkurzanie na mokro, raz w roku pranie wszystkich foteli” 
Odnośnie „Czy  podłoże wymaga akrylowania” - Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 
Nie 
Odnośnie „Czy chemia i higiena  jest na koszt wykonawcy” – Zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia Tak. 
Odnośnie „Czy sprzątanie jest tylko wewnątrz, jeżeli jest teren zewnętrzny”  
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: 
„Usługa obejmuje swym zakresem sprzątanie pomieszczeń  biurowych i pomocniczych (m.in. magazyny, 

archiwa, szatnie, amplifikatornie, projektornie, reżyserki itp.), pomieszczeń socjalnych, porządkowych, 
sanitariatów, sal zajęciowych, sali koncertowo - kinowej wraz z foyer i garderobami, sali kameralnej wraz z 
foyer i garderobami, sal wystawienniczych, telewizji lokalnej "Kronika Kozienicka", Punktu Informacji, kas, 
szatni, holu głównego, wszystkich ciągów pieszych (komunikacji), klatek schodowych, przedsionków i 
wiatrołapów znajdujących się w Centrum Kulturalno - Artystycznym w Kozienicach, ul. Warszawska 29, z 
wyłączeniem poziomu 2, gdzie swoją siedzibę ma Szkoła Muzyczna I stopnia (za wyjątkiem dwóch pomieszczeń 
i przedsionka) oraz pomieszczeń należących do kawiarni i Mediateki - Filii nr 8 Biblioteki Publicznej Gminy 
Kozienice znajdujących się na poziomie 0.” 
Przewiduje się mycie okien i elewacji.. 
Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem nr 8.  
 


