W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie na usługę mycia elewacji i okien budynków NFOŚiGW
proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. jaka jest wysokość budynków podlegających usłudze?
Odpowiedź: Wysokość najwyższego budynku ma ok. 25 m
2. czy na obiekcie w okresie realizacji usługi będzie nieograniczony dostęp do wody oraz energii
elektrycznej - jedna faza?
Odpowiedź: W okresie realizacji usługi będzie nieograniczony dostęp do wody oraz energii
elektrycznej.
3. czy za zużyte media oraz energię elektryczną zamawiający będzie obciążał wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy za zużyte media oraz energię
elektryczną.
4. czy usługę mycia elewacji i okiem można wykonać z zastosowaniem metody kii
teleskopowych i wody demineralizowanej? (metoda skuteczna oraz ekologiczna)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana metodą alpinistyczną. Nie
precyzuje parametrów technicznych środków czystości użytych do realizacji zamówienia
5. kiedy ostatnio była wykonywana na Państwa obiekcie usługa mycia elewacji i okien na
budynkach stanowiących przedmiot zapytania ofertowego?
Odpowiedź: Usługa mycia elewacji i okien była wykonywana w maju 2017r.
6. jakiego rodzaju zabrudzenia znajdują się na powierzchniach wskazanych do mycia? (np.
zabrudzenia ogólne - atmosferyczne, ptasie odchody, zacieki z dachu)
Odpowiedź: Na powierzchniach wskazanych do mycia znajdują się zabrudzenia ogólne –
atmosferyczne.
7. czy do prac wskazanych wewnątrz budynku wymagane będą badana do pracy na wysokości?
Odpowiedź: Do prac wewnątrz budynku będą wymagane badania do pracy na wysokości.
8. gdzie znajdują się "panele sufitowe PCV: 278 m²" wewnątrz czy na zewnątrz budynku? na
jakiej znajdują się wysokości?
Odpowiedź: Panele znajdują się na zewnątrz budynku na wysokości ok 3 m nad parapetem.
9. z jakiego materiału są wykonane parapety zewnętrzne?
Odpowiedź: Parapety zewnętrzne wykonane są z blachy aluminiowej i kompozytu.
10. czy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. silny wiatr, kilkudniowe
opady deszczu będziecie Państwo również naliczać kary za opóźnienia, czy termin o te dni
zostanie wydłużony?
Odpowiedź: W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zamawiający nie
będzie naliczał kar i termin zakończenia usługi zostanie wydłużony.
11. czy mycie elewacji z zewnątrz można wykonywać również w dni ustawowo wolne od pracy?
(święta, sobota, niedziela)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pracę w soboty.
12. w treści przedmiotu zamówienia napisane jest: "Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia
elewacji i okien budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A" natomiast w opisie usługi
"1) Konstruktorska 1, 1A, 3A – Mycie elewacji i okien od zewnątrz przy zastosowaniu metody
alpinistycznej." czy to oznacza, że są trzy różne budynki na tej ulicy, czy jedna bryła?
Odpowiedź: Pod adresem Konstruktorska 1,1A,3A znajduje się kompleks trzech budynków
połączonych łącznikiem dwukondygnacyjnym.
13. czy istnieje możliwość wejścia na niższą część budynku i czy wyrażą na to Państwo zgodę?
(wejście jest niezbędne w celu umycia elewacji nad budynkiem niższym) 14. czy istnieją jakieś
przeszkody uniemożliwiające, umycie jakiejś części elewacji bądź okien?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wejścia na niższą część budynku pod
warunkiem że usługa mycia elewacji i okien będzie realizowana metodą alpinistyczną.

