STADION HiejSKI
w BIAŁYMSTOKU

Białystok, /IV września 2014 r.

Dotyczy przetargu: Usługa kompleksowego świadczenia usług sprzątania czyli wykonania
wszystkicli czynności związanycli z szeroko rozumianym pojęciem utrzymania porządku
i czystości Stadionu Miejsidego w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1, wraz z pomieszczeniami
biurowymi, trybunami i siedziskami stadionowymi oraz myciem przeszkleń zewnętrznych.

Pytanie 1.
Prosimy o doprecyzowanie powierzchni obejmującej mycie zewnętrznych przeszkleń, szyb budynku
Stadionu Miejskiego w Białymstoku wraz z myciem ościeżnic, parapetów i „łamaczy" części C
zamówienia. Suma powierzchni, która została wskazana do wyceny przez Zamawiającego to 818 m^
gdzie jako zainteresowani usługą wymierzyliśmy ok. 1000 m^ powierzchni przeszklonej. Ponadto,
metraż Zamawiającego nie uwzględnia powierzchni „łamaczy", które również występują w zakresie
obowiązków i wg nas jest to dodatkowo ok. 2 000 m^. W związku z spostrzeżeniami po wizji lokalnej
bardzo prosimy o doprecyzowanie powierzchni jaką Wykonawcy mają umyć zgodnie z zakresem
obowiązków w SIWZ uwzględniającą przeszklenia, jak i „łamacze".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wie w jaki sposób i jakie powierzchnie konkretnie ujął Wykonawca uzyskawszy
ok. 1 000 m l
W przedmiotowym postępowaniu przeszklenia do mycia metodą alpinistyczną wynoszą 671,49 m^,
w związku z czym zmianie ulega formularz ofertowy do niniejszego postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć koszt umycia powierzchni ujmując w tym koszt umycia
ościeżnic, parapetów i „łamaczy", dodatkowo załączone zostaje zdjęcie- obrazujące powierzchnie
szklane wraz z „łamaczami".
Pytanie 2.
Mamy pytanie, czy zakres objętych zamówieniem przy wykonaniu usługi sprzątania terenu
zewnętrznego (8 razy w ciągu trwania umowy), obejmuje również tą usługę w okresie zimowym
w zakresie np. posypywanie piaskiem i solą, a także odśnieżanie parkingów oraz chodników na terenie
stadionu?
Odpowiedź:
Usługi sprzątania nie obejmują zakresem odśnieżania i posypywania piaskiem i solą.
Pytanie 3.
Czy na trybunach są umieszczone gniazdka 220V-230V, jeśli tak to w jakiej odległości od siebie?
Odpowiedź:
Na samych trybunach nie ma gniazdek z uwagi na zasady bezpieczeństwa. Gniazdka elektryczne
znajdują się w ciągach komunikacyjnych pod trybunami, tzn. w tunelach tuż przy wejściu na sektory
trybun oraz w samych ciągach komunikacyjnych. Największa odległość pomiędzy gniazdkami
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