
 

 

Znak sprawy: 139/TP/2021               Warszawa, dnia 22.12.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 139/TP/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Utrzymanie czystości 
i wyposażenie w środki czystości toalety publicznej w Ogrodzie Krasińskich, 
w Parku G. Dreszera oraz sprzątanie pomieszczeń w budynkach Bosmanatu Portu 
Czerniakowskiego, Pawilonu Edukacyjnego Kamień i Pompowni Bluszcze od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2022. 
 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 
Czy wymagacie Państwo, by wszystkie godziny były wypracowane na podstawie umowy 
o pracę, czy dopuszczacie możliwość wypracowania godzin etatowych na podstawie 
umów o pracę, a pozostałe godziny na podstawie umów cywilnoprawnych? 
Odpowiedź:  

Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
określone w załączniku nr 1 lub załączniku nr 2 do umowy. 

 

Pytanie 2: 
Czy dopuszczacie Państwo do pracy osoby posiadające niepełnosprawność? 
Odpowiedź: 
Tak, pod warunkiem, że osoba zatrudniona będzie w stanie wykonać wszystkie czynności 
opisane w OPZ. 

Pytanie 3: 
Macie Państwo wiedzę, jakie jest orientacyjne zużycie materiałów papierowych tj. 
papieru toaletowego, ręczników papierowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie prowadzi takich zestawień.  
 

Pytanie 4: 
Proszę o informację na temat podajników do papieru i ręczników tj. jaka maksymalna 
wielkość artykułów może być w nich zastosowana? 
Odpowiedź: 
Podajniki na papier toaletowy typu bigrola 19 cm, podajniki na ręczniki typu zz max. 300 
listków. 



 
 

 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający zapewni pojemniki na odpady i wywóz tych odpadów? 
Odpowiedź: 
dla części 1 i 2 – Zamawiający nie zapewni pojemników na odpady i wywozu tych odpadów; 
 
Pytanie 6: 
Jakimi Państwo dysponujecie dyspenserami do odświeżaczy powietrza? 
Odpowiedź: 
Wyposażenie obiektu w środki czystości leży po stronie Wykonawcy. Informujemy, iż zmianie 
ulega poz. 5 załącznika nr 1A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia (Ogród Krasińskich) i 1B 
do SWZ-  Opis przedmiotu zamówienia (Park Dreszera) i otrzymuje brzmienie:   

„ 5. Wyposażenie obiektu w środki czystości (bieżąca obsługa) - obejmuje: 
 wyposażenie i uzupełnianie papieru toaletowego; 
 wlanie i uzupełnianie mydła w płynie w pojemnikach; 
 wyposażenie i uzupełnianie zapachowych odświeżaczy powietrza; 
 wyposażenie i uzupełnianie ręczników papierowych.” 

 

Pytanie 7: 
Po czyjej stronie jest zapewnienie w okresie zimowym soli / mieszanki solno-piaskowej 
do posypania terenu przed budynkiem? 
Odpowiedź: 
W okresie zimowym Zamawiający dopuszcza posypywanie tylko i wyłącznie piaskiem. 
Zapewnienie piachu leży po stronie Wykonawcy. 
 

Pytanie 8: 
Odśnieżanie terenu ma się odbywać całą dobę, czy tylko w okresie otwarcia toalety? 
Odpowiedź: 
Odśnieżanie odbywa się tylko w godzinach otwarcia toalety. 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 
 
 
Załączniki: 
- załącznik nr 1A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia (Ogród Krasińskich)_22.12.2021 
- załącznik nr 1B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia (Park Dreszera)_22.12.2021 
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