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Wykonawcy Wrocław, dn. 20.03.2014 r.

.............................................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Obsługę techniczną pogwarancyjną oraz
wykonywanie czynności administracyjnych obiektu AFRYKARIUM – OCEANARIUM ZOO Wrocław Sp.
z o.o.”, znak postępowania: 08/U/2014.

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od pięciu z
Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej „uPzp” wyjaśniam co
następuje:

Pytania od pierwszego z Wykonawców
Pytanie nr 1
W przetargu mowa jest o uzupełnianiu hydroantracytu, a jak często należy go wymieniać?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy badać zdolność adsorbcji hydroantracytu H, dwa razy w roku.
Wymiana konieczna po utracie właściwości adsorbcyjnych.
Pytanie nr 2
Jak często przewidziana jest wymiana zeolitu w zbiornikach denitryfikacji?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w zależności od potrzeb będzie konieczna wymiana po stwierdzeniu utraty
właściwości filtracyjnych.
Pytanie nr 3
Czy przewidziany jest pomiar zasolenia zrzucanych ścieków cieczy osadowej do kanalizacji, czy należy
przewidzieć przeprowadzenie dodatkowych badań?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 4
Jakich producentów pompy zamontowano na obiekcie? Czy ich przeglądy muszą być wykonywane przez
autoryzowany serwis?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w obiekcie zamontowano pompy Herbornera, Ebary, Specka. Przeglądy
muszą przeprowadzać autoryzowane serwisy.
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Pytanie nr 5
Gdzie Zamawiający przewiduje zaplecze dla kadry i pracowników obsługujących Afrykarium? Czy
możliwe jest ustawienie zaplecza obok Afrykarium? Jeśli tak, to kto ponosi koszty przygotowania
zaplecza i jego funkcjonowania?
Odpowiedź
Niemożliwym jest ustawienie zaplecza obok Afrykarium. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie
zaplecza na terenie ZOO, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Koszt organizacji zaplecza
ponosi Wykonawca.
Pytanie nr 6
W pkt 6 IX.2c akapicie 6 SIWZ, Zamawiający wymaga od oferenta, aby przedłożył „uprawnienia”
brakarza. W związku z tym, że polskie regulacje prawne nie przewidują tego rodzaju uprawnień, pytamy
czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku trzy letnie doświadczenie w ocenie technicznej
wiązarów dachowych z drewna klejonego?
Odpowiedź
Zamawiający przez użycie sformułowania „uprawnienia brakarza” rozumie odbycie przynajmniej
jednego szkolenia lub kursu specjalistycznego w zakresie wizualnej oceny technicznego stanu wiązarów
dachowych z drewna klejonego.
Pytanie nr 7
W dokumentacji przetargowej Zamawiający nie przewidział czyszczenia filtrów wstępnych (prefiltrów)
w biotopach pingwinów i uchatek, krokodyli, rekinów i morza czerwonego. Czy Oferent ma tę czynność
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć codzienną kontrolę stopnia zabrudzenia prefiltrów i ich
czyszczenie.

Pytania od drugiego z Wykonawców
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuszcza w branży elektrycznej osobę która posiada uprawnienia budowlane w
zakresie sieci, urządzeń, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i nadzorowania
wyżej w/w instalacje?
Odpowiedź
Tak. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do
określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), rozumie przez to
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo
do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie  z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr
63, poz. 394).
Pytanie nr 9
Czy w zakresie zamówienia jest okresowa wymiana żwiru na plażach zewnętrznych?
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Odpowiedź
Nie.

Pytania od trzeciego z Wykonawców
Pytanie nr 10
Czy w zakresie zamówienia jest okresowe odkurzanie dachów wewnętrznych?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 11
Co oznacza zapis w specyfikacji, że „usługi porządkowe muszą być świadczone w bezruchu obiektu”?
Proszę o wyjaśnienie oraz podanie przewidywanych godzin świadczenia usług sprzątania.
Odpowiedź
Pod pojęciem „bezruch obiektu” Zamawiający rozumie godz. od 22.00 do 7.00, jednocześnie
Zamawiający wymaga dyżurów osób sprzątających celem zapewnienia porządku przez całą dobę.
Pytanie nr 12
Jaki rodzaj materiałów eksploatacyjnych wymaga zamawiający? Proszę o podanie rodzaju materiałów
eksploatacyjnych: ręczniki w składce ZZ? w roli? papier toaletowy jedno czy dwuwarstwowy?
makulatura czy celuloza? ilość metrów bieżących na rolce? mydło w płynie czy w piance? czy
Zamawiający przewiduje również odświeżacze powietrza? oraz inne materiały eksploatacyjne? jeżeli tak
to jakie?
Odpowiedź
Zgodnie z przyjętą polityką Oferenta.
Pytanie nr 13
Proszę o podanie przewidywanej ilości osób zatrudnionych w obiekcie oraz szacunkową ilość osób
zwiedzających w miesiącu, w wyszczególnieniem dni roboczych (od poniedziałku do piątku) oraz
weekendy (soboty, niedziele).
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje ok. 30 osób do obsługi zwierząt. Zamawiający przewiduje frekwencję
ok. 1,1 mln os./rocznie.
Pytanie nr 14
Według załącznika nr 1. Zamawiający wymaga mycia urządzeń dźwigowych (wind, schodów
ruchomych) raz w tygodniu, czyli windę używaną codziennie przez zwiedzających wykonaną ze stali
będzie myło się tylko raz w tygodniu?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 15
Proszę oszacować ilość przewidywanych koszy na śmieci, z wyszczególnieniem na teren zewnętrzny i
wewnętrzny.
Odpowiedź
Ilość uzależniona będzie od przyjętej polityki utrzymania czystości.
Pytanie nr 16
Czy przewidziane jest mycie sufitów rastrowych aluminiowych? Jeżeli tak to proszę podać jak często,
ilość metrów kwadratowych i czy odpowiedzialna za ich umycie będzie firma sprzątająca?
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Odpowiedź
Tak, nie rzadziej niż 2 razy w roku. Ilość metrów kwadratowych sufitów rastrowych aluminiowych
wynosi 467.
Pytanie nr 17
Proszę sprecyzować ile to jest 1 kpl. elementów ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że elementy ze stali nierdzewnej to balustrady oraz pomosty i schody z krat
stalowych, w szczególności jest to kładka między „statkiem” i salą konferencyjną schody wewnątrz
„statku” prowadzące z poziomu 0 na poziom 1, pomosty widokowe i techniczne po obu stronach „statku”
i ich konstrukcja, schody na dziobie „statku” belka suwnicowa ze stali nierdzewnej nad zbiornikiem
rekinów. Każdy Oferent ma możliwość podczas wizji lokalnej samodzielnego oszacowania liczby
elementów ze stali nierdzewnej.
Pytanie nr 18
Czy utrzymanie czystości 280 mkw. plaż zewnętrznych należy do zadań firmy sprzątającej? Jeżeli tak,
proszę podać częstotliwość wykonywania usługi.
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający pokrywa koszty środków zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych pieszych,
chodników, dróg dojazdowych, parkingów?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 20
Co należy do utrzymania czystości w pomieszczeniach technicznych (7553 mkw)? Czy tylko mycie
posadzki, czy też szybów wentylacyjnych, rur, kotłów z zewnątrz?
Odpowiedź
Mycie podłóg, odkurzanie.
Pytanie nr 21
Proszę sprecyzować o jakie bramy i drzwi chodzi oraz proszę wskazać materiał z którego będą wykonane
drzwi i bramy.
Odpowiedź
Drzwi i bramy wewnętrzne i zewnętrzne. Wszystkie drzwi do pomieszczeń są stalowe, malowane
proszkowo, jedna brama kratowa jest ze stali nierdzewnej. Na obiekcie nie ma drzwi drewnianych
płytowych. Oprócz tego w fasadach są drzwi aluminiowo – szklane. W toaletach są drzwiczki z płyt typu
HPL.
Pytanie nr 22
Czy mycie i impregnacja ścian z betonu architektonicznego należą do zadań firmy sprzątającej?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 23
Czy w podanych godzinach ujęto odkurzanie i wymycie ścian z betonu przed impregnacją?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 24
Czy jest możliwość podjazdu pod dach wózkiem koszowym?
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Odpowiedź
Tak, należy dostosować wielkość wózka do poszczególnych wejść.
Pytanie nr 25
Jakie krzesła przewiduje Zamawiający na obiekcie (tapicerowane, plastikowe, drewniane)? Proszę podać
wymaganą ilość krzeseł.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że na obiekcie będzie ok. 250 szt. krzeseł tapicerowanych.
Pytanie nr 26
Jakie kolory worków na śmieci przewiduje Zamawiający na zbiórkę selektywną?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż decyduje o tym Oferent zgodnie z obowiązującymi przepisami i jego
polityką.
Pytanie nr 27
Proszę o podanie ilości mkw. wykładzin dywanowych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykładzin dywanowych.
Pytanie nr 28
Czy bieżące utrzymanie w czystości zbiornika zewnętrznego przed budynkiem należy do zadań firmy
sprzątającej?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający zapewni / udostępni na własny koszt dostęp do wody, energii elektrycznej?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 30
Proszę o informację jak często będą wieszane dekoracje okolicznościowe oraz rodzaj dekoracji, miejsca,
punkty ich wieszania.
Odpowiedź
Dekoracje okolicznościowe będą wieszane po dwustronnej akceptacji Zamawiającego i Oferenta.
Pytanie nr 31
Czy cyklinowanie posadzki drewnianej wchodzi w zakres firmy sprzątającej? Jeśli tak, to proszę o
podanie częstotliwości wykonywania usługi.
Odpowiedź
Nie.

Pytania od czwartego z Wykonawców
Pytanie nr 32
Ile na obiekcie będzie przepompowni ścieków i czy przewidziany jest monitoring pracy tych urządzeń?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że na obiekcie jest przepompownia cieczy osadowej – 6 szt. oraz kanalizacyjne
– 8 szt. Wszystkie podłączone są do BMS (sygnał – praca – awaria). Konieczna jest codzienna kontrola
działania urządzeń.
Pytanie nr 33
Czy na obiekcie znajdują się kurtyny powietrza? Czy należy wycenić ich serwisowanie?
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Odpowiedź
Tak, należy przewidzieć przeglądy okresowe przed sezonem grzewczym i po jego zakończeniu, czyli 2
razy w roku.

Pytania od piątego z Wykonawców
Pytanie nr 34
Czy w cenę usług serwisowych należy uwzględnić badania kamerą termowizyjną rozdzielnic
elektrycznych i innych elementów budowlano-instalacyjnych na budynku, i jeśli tak to jak często?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 35
Czy w zakresie zamówienia jest okresowe czyszczenie opraw lamp wewnętrznych?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 36
Proszę o podanie czy sprzątanie odbywać ma się w „ruchu ciągłym”, czyli przez cały miesiąc? Jakie
Zamawiający przewiduje godziny sprzątania?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że sprzątanie ma się odbywać przez cały miesiąc, w godz. od 22.00 do 7.00.
Ponadto Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 11.Powtórzono, pytanie nr 11.
Pytanie nr 37
Czy Zamawiający zapewnia dozowniki na materiały eksploatacyjne takie jak: ręczniki papierowe, papier
toaletowy, mydło? Jeżeli tak, to proszę o podanie ich ilości i rodzaju.
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 38
Czy elewacja Corian to elewacja zewnętrzna budynku?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 39
Według tabeli z załącznika nr 1 na mycie samych mebli metalowo-szklanych przewidzianych jest 10
godzin dziennie?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 40
Czy do zadań firmy sprzątającej będzie należało zajmowanie się zielenią wewnętrzną (kontrolą
parametrów gleby, kontrolą stanu roślin, usuwania martwych liści)?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 41
Czy utrzymanie czystości systemu odwadniającego dachu z folii (usuwanie liści i zanieczyszczeń) należy
do obowiązków firmy sprzątającej?
Odpowiedź
Tak.
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Pytanie nr 42
Ile i jaki rodzaj mebli będzie znajdował się w wyposażeniu obiektu?
Odpowiedź
Zamawiający, informuje że w wyposażenie obiektu wchodzą w skład m.in. fotele i mównice w salach
konferencyjnych, lada szatni, stoły, krzesła, drobne meble w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych. Dodatkowo występuje wyposażenie technologiczne kuchni dla zwierząt.
Pytanie nr 43
Czy zagospodarowanie terenu zielonego (zieleń wewnętrzna i zieleń zewnętrzna) należy do zadań firmy
sprzątającej?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 44
Czy Zamawiający pokrywa koszty paliwa do kosiarki, podkaszarki, odśnieżarki, traktora do odśnieżania
na zasadzie „Refaktury”?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 45
Proszę o podanie rodzaju środków do zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (sól? piasek?)
Odpowiedź
W zależności od potrzeb i polityki Oferenta.
Pytanie nr 46
Czy czyszczenie sztucznych skał należy do zadań firmy sprzątającej?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 47
Czy impregnacja i czyszczenie lin przy balustradach należy do zadań firmy sprzątającej?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 48
Proszę o specyfikację ścian z betonu architektonicznego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że beton architektoniczny występuje na obiekcie w dwóch rodzajach: są to
ściany ze zwykłego betonu B 37 i B 37 W8 jednakże wykonanie wg zasad estetyki, drugi rodzaj to ściany
z betonu B 37 barwionego w masie na kolor ceglany, następnie zaimpregnowany preparatem Hydrofob
WB.
Pytanie nr 49
Czy jest możliwość podpięcia się do sufitu bądź dachu przy myciu wewnętrznych od góry dachu?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 50
Proszę o podanie metrów elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej, sprecyzować jakie to są
elementy, gdzie występują i czy do ich umycia konieczny jest podnośnik?
Odpowiedź
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 17.
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Pytanie nr 51
Co to znaczy bieżąca obsługa 24h mebli metalowo-szklanych?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że bieżąca obsługa 24h mebli metalowo-szklanych oznacza utrzymanie w
ciągłej czystości tych mebli.
Pytanie nr 52
Czy do zadań firmy sprzątającej należeć będzie mycie koszy na zewnątrz i wewnątrz budynku?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 53
Czy bieżąca obsługa nawierzchni drogowych z kostki betonowej ma trwać 24h?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 54
Co oznacza zapis w specyfikacji: zapewnienie na własny koszt zaplecza socjalno-bytowego dla
zatrudnionego personelu? Czy chodzi o postawienie kontenera socjalnego w wyznaczone miejsce przez
Zamawiającego? Czy Zleceniobiorca ma wyposażyć pomieszczenie udostępnione przez Zamawiającego?
Odpowiedź
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 5.
Pytanie nr 55
Czy Zamawiający zapewnia nieodpłatne pomieszczenia gospodarcze do przechowywania środków
czystości, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, urządzeń oraz maszyn – niezbędnych do wykonywania
usługi sprzątania?
Odpowiedź
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 5.
Pytanie nr 56
Ile jest metrów bieżących uszczelnień?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż uszczelnienia szyb akrylowych oraz tunelu jest ok. 700 mb po stronie
zwiedzających i tyle samo od strony wody.
Pytanie nr 57
Czy do zadań firmy sprzątającej należeć będzie odkurzanie dachów obiektów usytuowanych w środku
obiektu np.: laboratorium, sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 58
Czy utrzymanie czystości 280 mkw. plaż zewnętrznych należy do zadań firmy sprzątającej? Jeżeli tak,
proszę podać częstotliwość wykonywania usługi?
Odpowiedź
Nie.

Ponadto jeden z Wykonawców, zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie wersji edytowalnej załączników
zamieszczonych na stronie internetowej. Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje umieszczenia plików
w innym formacie niż .pdf.


