
 

 

Warszawa, dnia 24.03.2021 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
Znak sprawy: 10/DB/2021 
 
Przedmiot zamówienia publicznego:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dezynfekcji metodą fumigacji (zamgławiania) w budynku 
GUS, Al. Niepodległości 209, 00-925 Warszawa o powierzchni  10 000 m2. 
 
 
Pytanie 4 
 
Niestety nie jest dla mnie dalej jasne: 
- co oznacza „ cena jednostkowa za 1m2 ” w pierwszej tabeli ( bo przecież będzie inna dla 100m2 i np. dla 
550m2)?, 
- co oznacza „ maksymalna cena za świadczenie usług dezynfekcji budynku „ w drugiej tabeli (czy tu podać 
cenę za jednorazową usługę dezynfekcji całego budynku, czyli za 10.000m2 dezynfekowanych 
jednorazowo)?, 
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tych najistotniejszych elementów oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wskazał w odpowiedzi na pytanie 3, iż cena za 1 m2 dezynfekcji określona przez Wykonawcę                       
w formularzu oferty dotyczy każdego zlecenia dezynfekcji i  jest niezmienna bez względu na wielkość 
dezynfekowanej powierzchni pomieszczeń GUS przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

W związku z powyższym w formularzu oferty w polach dotyczących ceny jednostkowej za 1m2 należy wskazać 
niezmienną cenę jednostkową za 1 m2 

, natomiast w polach dot. maksymalnej ceny za świadczenie usług 
dezynfekcji budynku należy wskazać cenę jednostkową za 1 m2 pomnożoną przez maksymalną powierzchnię 
tj. 10 000 m2. 

Pytanie 5 
 
Proszę o informację, czy wskazana powierzchnia 10 000 m2 dotyczy jednorazowego zlecenia, czy jest to 
całkowita powierzchnia budynku, a zleceniu dezynfekcji będą podlegały mniejsze powierzchnie ( np. 1 pokój), 
natomiast oferta stanowić będzie budżetowanie łącznie 10 000 m2 wg stawki ?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dezynfekcji metodą 
fumigacji (zamgławiania) w budynku GUS, Al. Niepodległości 209, 00-925 Warszawa o powierzchni  10 000 m2.. 

Zamawiający zleca Wykonawcy usługi dezynfekcji dla wskazanych pomieszczeń w budynku GUS według 
potrzeb Zamawiającego, co oznacza, że dezynfekcja budynku nie musi jednorazowo obejmować całej 
powierzchni GUS tj. 10 000 m2, a może dotyczyć pojedynczych pomieszczeń. 
 
Maksymalna cena oferty określona jako cena za dezynfekcję 10 000m2, stanowić będzie maksymalną kwotę 
do wartości której będą realizowane pojedyncze zlecenia  w ramach zawartej umowy. 
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Pytanie 6 
 
Jak Zamawiający rozumie realizację zamówienia? W zapytaniu podano powierzchnię 10 000 m2.  
Czy Zamawiający jednorazowo będzie zlecał wybraną przez siebie powierzchnię (np. pokój i łazienka o łącznej 
powierzchni 50 m2) i zapłata za usługę będzie wynosić wskazana ilość m2 (np. 50) x stawka za 1 m2? Jak 
rozumiem usługa nie musi być na całej zamawianej powierzchni, a ilość przyjazdów określą potrzeby 
Zamawiającego?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dezynfekcji metodą 
fumigacji (zamgławiania) w budynku GUS, Al. Niepodległości 209, 00-925 Warszawa o powierzchni  10 000 m2.. 

Zamawiający zleca Wykonawcy usługi dezynfekcji dla wskazanych pomieszczeń w budynku GUS według 
potrzeb Zamawiającego, co oznacza, że dezynfekcja budynku nie musi jednorazowo obejmować całej 
powierzchni GUS tj. 10 000 m2, a może dotyczyć pojedynczych pomieszczeń. 
 
Maksymalna cena oferty określona jako cena za dezynfekcję 10 000m2, stanowić będzie maksymalną kwotę 
do wartości której będą realizowane pojedyncze zlecenia  w ramach zawartej umowy. Ilość zleceń będzie 
zależeć od potrzeb Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 7 
 
Czy jest jakaś minimalna powierzchnia, na którą zostanie wysłany Wykonawca? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Jak wskazano w odpowiedzi na Pytanie 1, minimalna jednorazowa powierzchnia przeznaczona do dezynfekcji 
nie będzie mniejsza niż 100 m2. 

 

Pytanie 8 
 
Prosiłbym o informację, w jakich dniach i porach planujecie Państwo przeprowadzenie zamgławiania Państwa 
Urzędu? Czy to będą zabiegi przeprowadzane wieczorami lub w weekendy, czy też będzie możliwość ich 
realizacji w środku dnia? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający planuje realizację usługi dezynfekcji w godzinach pracy Urzędu, jeżeli będzie taka możliwość. 
Jeżeli nie będzie to możliwe Zamawiający zaplanuje przeprowadzenie usługi po godzinach pracy Urzędu. 
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          Specjalista   

         Wydział Zamówień Publicznych  
 


