„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
NIP:895-196-51-26
KRS:0000348483
REGON:021184819
Kapitał Zakładowy: 63 497 000,00 zł

Wrocław, 24.10.2019r.
Kapitał Zakładowy:
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Wyjaśnienie
nr 10000
do ZO

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 29/STZ/DCZP/2019/P
dot. Sprzątanie terenu zewnętrznego należącego do ,,Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Pytanie nr 1:
,,W zapytaniu ofertowym wykazują Państwo zakres obowiązków oraz częstotliwość ich wykonywania:
 "codziennie" - oznacza dni robocze (od pn do pt z wyłączeniami świąt) czy każdy dzień obowiązywania umowy?
 "trzy razy w tygodniu" oznacza dowolne trzy dni w tygodniu kalendarzowym wybrane przez Wykonawcę?”
Odpowiedź Zamawiającego:
,,Codziennie” - oznacza dni robocze (od poniedziałku do piątku), za takie uznaje się wszystkie za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
,,Trzy razy w tygodniu” – oznacza trzy dni w tygodniu wybrane przez Wykonawcę lub wg zapotrzebowania
Zamawiającego.
Pytanie nr 2:
,,Obowiązkiem wykonawcy będzie odśnieżanie:
 codziennie do godz 7:00
o czy Wykonawca może interpretować ten zapis jako: codziennie, gdy wystąpi taka potrzeba?
o czy pomimo wcześniejszego zapisu: prace powinny być wykonywane od godz. 6:00, w przypadku
intensywnych opadów śniegu, Wykonawca może rozpocząć prace wcześniej? Wówczas Wykonawca
otrzyma dostęp do pomieszczenia, w którym będzie przechowywany sprzęt?
 "w przypadku intensywnych opadów śniegu odśnieżanie w ciągu dnia"
o czy interpretacja intensywnego opadu należy do Wykonawcy? W przypadku zalegania śniegu/lodu
powinien on powtórzyć odśnieżanie w godzinach pracy określoncyh przez Zamawiającego (6-14), czy ma
być to odśnieżanie interwencyjne, wykonane po informacji uzyskanej przez Zamawiającego, nawet po
godz 14?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż w przypadku zapisu I. 2. 4) Wykonawca może interpretować zapisy jako: codziennie, gdy
wystąpi taka potrzeba, może rozpocząć prace przed godziną 6:00, otrzyma dostęp do pomieszczenia na przechowywanie
sprzętu. Interpretacja intensywnych opadów śniegu leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca powinien powtarzać
odśnieżanie w godzinach wyznaczonych przez Zamawiajacego jeśli istnieje taka potrzeba oraz po informacji uzyskanej od
Zamawiającego, nawet po godzinie 14:00.
Pytanie nr 3:
,,Opróżnianie koszy na terenie szpitala: zapis dotyczy koszy na śmieci będących na zewnątrz?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Kosze znajdują się na terenie zewnętrznym ,,DCZP” sp. z o.o.
Pytanie nr 4:
,,W części I.5. Zapytania ofertowego Zamawiający określił iż zapewnia "odpady komunalne" - czy można to interpretować
jako: zapewnia zagospodarowanie odpadów komunalnych?”
Odpowiedź Zamawiającego:
W części I.5 Zamawiający zapewni worki na liście oraz odpady komunalne. Utylizacja odpadów jest obowiązkiem
Zamawiającego.

